
Protokół Nr 36/15

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie

w dniu 05 października 2015 r. 

Termin  posiedzenia  Zarządu  na  dzień  05  października  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. Piotr Banaszak - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych,

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 34/15 z posiedzenia w dniu 17.09.2015 r.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia

zgody  na  nieodpłatne  przekazanie  pozostałego  środka  trwałego  stanowiącego

własność Powiatu Jarocińskiego.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydania

opinii  w  przedmiocie  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwolenie  na  realizację

inwestycji  drogowej  polegającej  na  „Budowie  odcinka  drogi  klasy  Z łączącej  ul.

Wrocławską z ul. Bema oraz ul.  Wrocławską z ul. Śródmiejską i przebudowie ul.

Wrocławskiej (od ul. Powstańców Wielkopolskich do mostu rzece Lipinka) oraz ul.

Śródmiejskiej (od parkingu do ul. Wojska Polskiego) w zakresie wydzielenia ścieżki

rowerowej w Jarocinie”.



6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego wyrażającego opinię 

w  sprawie  zaliczenia  drogi-  ulicy  Jarmarcznej  w  Jarocinie  do  kategorii  dróg

gminnych.

7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny DOMOSTWO  

w Górze w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna usuniętego z drogi Brzostów-

Panienka.

8. Rozpatrzenie  interpelacji  radnego  J.  Zegara,  wystosowanej  na  sesji  w  dniu

29.09.2015 r w sprawie rozpatrzenia możliwości namalowania pasów przejścia dla

pieszych w miejscowości Annapol na wysokości przystanku autobusowego.

9. Zatwierdzenie planu technicznego zimowego utrzymania dróg w sezonie 2015/2016.

(załącznik mapowy oddzielne materiały)

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprzedaży

ciągnika rolniczego kołowego, głowicy do ścinania poboczy, pogłębiarki (odmularki)

do  rowów,  frezarki  do  niwelowania  pni,  kosiarki  wysięgnikowej,  ładowacza

kołowego.

11. Rozpatrzenie  pisma  Referatu  Organizacyjnego  i  Bezpieczeństwa  nr  A-

OB.3026.14.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

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

IV/0010/2015  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zakup  i  zamontowanie  baneru

reklamowego przy nowym obiekcie w Kotlinie.

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie nr DPS-

IV/0010/2015  w  sprawie  podjęcia  decyzji  dotyczącej  spłaty  zobowiązań  wobec

PFRON.

14. Zmniejszenie  w  budżecie  powiatu  planu  dotacji  celowej  od  Wojewody

Wielkopolskiego  nr  FB-I.3111.368.2015.4  w związku  z  korektą  planu  pod  kątem

wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad w DPS w Zakrzewie.

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

III/0303/36/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

16. Rozpatrzenie  wniosku  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  2  

w Jarocinie  nr  ZSP072/27/2015 w sprawie  wyrażenia  zgody na  otwarcie  nowych

kierunków kształcenia w roku szkolnym 2016/2017.

17. Rozpatrzenie  wniosku  Dyrektora  Poradni  Psychologiczno-  Pedagogicznej  nr  P.P-

P.071.30.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Kuratorium Oświaty  



o  pozwolenie  na  wydawanie  orzeczeń  dla  dzieci  i  uczniów  słabowidzących  

i niewidomych oraz słabosłyszących i niesłyszących.

18. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.33.2015.BK3

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

19.  Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.34.2015.KK 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

20. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.36.2015.BW2

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

21. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia

zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku 2016.

22. Rozpatrzenie wniosku Pana Przemysława Maschke w sprawie wyrażenia zgody na

zawieszenie tablicy informacyjnej na zewnątrz budynku przy ul. Kościuszki 16.

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

z o.o. na skargę Pana Aleksandra Woelke.

24. Rozpatrzenie  interpelacji  Zbigniewa Kuzdżała  w sprawie przywrócenia  połączenia

kolejowego na trasie Krotoszyn- Gniezno.

25. Przyjęcie  do  wiadomości  odpowiedzi  Wojewody  Wielkopolskiego  nr  SO-

IV.021.37.2015.2, na wniosek Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie utworzenia

w Jarocinie Terenowego Punktu Paszportowego.

26. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie  

nr PINB.020.39.2015.HZ w sprawie zwiększenia budżetu PINB.

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

34.2015.ZT w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki w par. 4010.

28. Przyjęcie  do  wiadomości  pisma  Wojewody  Wielkopolskiego  nr  FB-

I.3111.366.2015.3 w sprawie blokady dotacji celowej.

29. Przyjęcie  do  wiadomości  pism  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  nr  DF-

I.4021.15.13.2015.JW  oraz  DF-I.4021.18.93.2015.JW.15  w  sprawie  zwiększenia

środków Funduszu Pracy.

30. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  w sprawie  zmiany

planu  finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań

zleconych powiatowi na 2015 r.



31. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  w sprawie  zmiany

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok.

32. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  w  sprawie  zmian

budżetu powiatu na 2015 r.

33. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  w sprawie  zmiany

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok.

34. Zestawienie wniosków do projektu budżetu powiatu na 2016 r. (oddzielne materiały).

35. Sprawy bieżące.

Ad. pkt 3.

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 34/15 z posiedzenia w dniu 17.09.2015 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.

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan  Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg

Powiatowych,  który  przestawił  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałego środka trwałego

stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Wyjaśnił,  że  proponuje  się  przekazać  na  rzecz  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Zakrzewie

podkrzesywarkę do cięcia gałęzi. Wartość brutto środka trwałego wynosi 2 949,00 zł.

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie w/w środka trwałego i podjął uchwałę.

Ad. pkt 5.

Piotr Banaszak przedstawił  projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie

wydania opinii  w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji  o zezwolenie na realizację

inwestycji  drogowej  polegającej  na  „Budowie  odcinka  drogi  klasy  Z  łączącej  

ul.  Wrocławską z  ul.  Bema oraz  ul.  Wrocławską z  ul.  Śródmiejską i  przebudowie  



ul. Wrocławskiej (od ul. Powstańców Wielkopolskich do mostu rzece Lipinka) oraz  

ul. Śródmiejskiej (od parkingu do ul. Wojska Polskiego) w zakresie wydzielenia ścieżki

rowerowej w Jarocinie”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Gmina Jarocin zwróciła się z wnioskiem o zaopiniowanie decyzji o zezwolenie na realizację

inwestycji drogowej polegającej na Budowie odcinka drogi klasy Z łączącej ul. Wrocławską

z ul. Bema oraz ul. Wrocławską z ul. Śródmiejską i przebudowie ul. Wrocławskiej (od ul.

Powstańców Wielkopolskich do mostu rzece Lipinka) oraz ul. Śródmiejskiej (od parkingu do

ul. Wojska Polskiego) w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej w Jarocinie. Proponuje się

zaopiniować pozytywnie w/w wniosek.

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

P.  Franczak  oraz  Z.  Kuzdżał  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Gminy  Jarocin  i  podjął

uchwałę.  

Ad. pkt 6.

Członkowie  Zarządu  rozpatrzyli  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego

wyrażający  opinię  w  sprawie  zaliczenia  drogi-  ulicy  Jarmarcznej  w  Jarocinie  do

kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Opiniuje się pozytywnie propozycję  zaliczenia do kategorii  dróg gminnych drogi -  ulicy

Jarmarcznej na odcinku od ulicy Brandowskiego do ulicy Glinki, mającej swój przebieg  

w miejscowości Jarocin na długości 430 metrów.

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

Z. Kuzdżał, bez uwag, pozytywnie zaopiniował zaliczenie ul. Jarmarcznej do kategorii dróg

gminnych i podjął uchwałę.  

Ad. pkt 7.

Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  wniosek  Dyrektora  Domu  Wsparcia  Dziecka  

i  Rodziny  DOMOSTWO  w  Górze  w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania  drewna

usuniętego z drogi Brzostów- Panienka.



Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Drewno znajduje się na placu przed pałacem w Górze w ilości 113 ponumerowanych pni.

Skarbnik zauważył,  że w pierwszej kolejności to drewno powinno zostać przyjęte na stan

Starostwa, a następnie można je przekazać do Domu Dziecka.

Piotr Banaszak wyjaśnił, że Referat Dróg będzie rozliczał inwestycję Brzostków- Panienka 

i poda do Wydziału Finansów ile drzewa przyjąć na stan.

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

Z. Kuzdżał jednogłośnie, wyraził zgodę na bezpłatne przekazanie drewna do DOMOSTWA,

po przyjęciu go na stan powiatu.

Ad. pkt 8.

Piotr  Banaszak przedstawił  propozycję  odpowiedzi  na interpelację  radnego  J.  Zegara,

wystosowaną  na  sesji  w  dniu  29.09.2015  r.  w  sprawie  rozpatrzenia  możliwości

namalowania  pasów  przejścia  dla  pieszych  w  miejscowości  Annapol  na  wysokości

przystanku autobusowego.

Interpelacja i propozycja odpowiedzi stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Wyjaśnił,  że  po dokonaniu analizy,  Referat  Dróg Powiatowych stwierdza,  że prawidłowa

lokalizacja  przejścia  w  w/w  miejscu  wymaga  sporych  nakładów  inwestycyjnych

obejmujących utwardzenie nawierzchni przystanku, kanalizację części rowu i wybudowanie

krótkiego odcinka chodnika. Obecnie Referat nie posiada w budżecie środków na to zadanie.

W związku z tym proponuje potraktować interpelację  jako wniosek do projektu budżetu

powiatu na rok 2016.

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowaną treść odpowiedzi.

Ad. pkt 9.

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

Z.  Kuzdżał  zatwierdził  Plan  Techniczny  Zimowego  Utrzymania  Dróg  w  sezonie

2015/2016. 

Plan stanowi załącznik nr 6 do protokołu.



***

Piotr Banaszak poinformował Członków Zarządu, że w dniu dzisiejszym (tj. 5.10.2015 r.)

został  rozstrzygnięty  przetarg  na  Kompleksowe  wykonanie  usług  sprzętowych  

i  transportowych przy  zimowym utrzymaniu  dróg  powiatowych na  terenie  Powiatu

Jarocińskiego. Została złożona jedna oferta firmy Drobud, która opiewała na kwotę ponad

737 tys.  zł,  czyli  dużo wyższą niż Zamawiający zamierzał  przeznaczyć na sfinansowanie

tego zamówienia- 435 tys. zł.

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie zdecydował, aby unieważnić ten przetarg i ogłosić nowy. Zarząd

zdecydował również, aby zlecić ogłoszenie przetargu Jarocińskiemu Funduszowi Poręczeń

Kredytowych.

***

Zbigniew  Kuzdżał ponownie  poruszył  temat  malowania  pasów  bocznych  na  drodze

Żerków- Ruda Komorska. Dodał, że jest okres jesienno- zimowy, szybko robi się ciemno, 

a brak oznaczenia jest niebezpieczny dla uczestników ruchu drogowego.

Piotr  Banaszak wyjaśnił,  że  malowanie  pasów  na  tym  odcinku  to  koszt  ok  10 000,00-

12 000,00 zł. Istnieje możliwość wymalowania pasów, tylko trzeba przesunąć środki na to

zadanie.

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

Z.  Kuzdżał  wyraził  zgodę  na  wymalowanie  pasów  bocznych  na  drodze  Żerków-  Ruda

Komorska.  Środki  będą  pochodziły  z  oszczędności,  które  powstały  po  realizacji  zadania

koszenie poboczy i wycinka krzewów przydrożnych, zostanie przesunięta kwota 12 000,00 zł

do zadania oznakowanie poziome.  Z tego zadania zostanie  również zabezpieczona kwota

500,00 zł na zlecenie ogłoszenia przetargu na „zimowe utrzymanie dróg” przez JFPK. 

Ad. pkt 10.

Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  

w  sprawie  sprzedaży  ciągnika  rolniczego  kołowego,  głowicy  do  ścinania  poboczy,



pogłębiarki  (odmularki)  do  rowów,  frezarki  do  niwelowania  pni,  kosiarki

wysięgnikowej, ładowacza kołowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży ciągnik rolniczy kołowy Lamborghini  R3 EVO

110  LS,  głowicę  do  ścinania  poboczy,  pogłębiarkę  (odmularki)  do  rowów,  frezarkę  do

niwelowania pni, kosiarkę wysięgnikową, ładowacza kołowego. Cenę wywoławczą ustalono

w  wysokości  125 091,00  zł,  na  podstawie  ekspertyz  Rzeczoznawcy  Samochodowego.

Termin składania ofert wyznacza się na dzień 23 października 2015 r.

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

jednogłośnie, bez uwag, wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na sprzedaż wymienionego

sprzętu i podjął uchwałę.

Ad. pkt 11. 

Zarząd  rozpatrzył  pismo Referatu  Organizacyjnego  i  Bezpieczeństwa  nr  A-OB.3026.

14.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

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

3 700,00 zł na zadanie „opłaty pocztowe”.

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie wyrazili zgodę na przedłożone zmiany.

Ad. pkt. 12.

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

Z. Kuzdżał jednogłośnie wyrazili zgodę na zakup i zamontowanie baneru reklamowego

przy nowym obiekcie w Kotlinie, zgodnie z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

w Zakrzewie nr DPS-IV/0010/2015.

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. pkt 13.



Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  pismo  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  

w  Zakrzewie  nr  DPS-IV/0010/2015  w  sprawie  podjęcia  decyzji  dotyczącej  spłaty

zobowiązań wobec PFRON.

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu Powiatu, Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie

przygotował  propozycję  wystąpienia  do  Prezesa  Zarządu  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  z  prośbą  o  rozłożenie  na  raty  należności  oraz

umorzenie odsetek od tych należności z tytułu wpłat od pracodawcy na rzecz PFRON. DPS

w  Zakrzewie  prosi  o  ustalenie  wysokości  oraz  ilości  rat,  jakie  może  zaproponować

wierzycielowi.

Skarbnik zaproponował,  żeby  Dom Pomocy  Społecznej  zwrócił  się  do  Prezes  PFRON  

o całkowite umorzenie należności głównej wraz z odsetkami. 

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

Z. Kuzdżał, zgodził się z propozycją Skarbnika. Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie ma

wystąpić do Prezesa PFRON w Warszawie o całkowite umorzenie należności.  

Ad. pkt 14.

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał  wyrazili zgodę na  zmniejszenie w budżecie powiatu kwoty

dotacji  celowej  w  związku  z  korektą  planu  pod  kątem  wykorzystania  miejsc

finansowanych wg starych zasad za okres  od czerwca do września 2015 r.  w Domu

Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Plan dotacji celowej został zmniejszony w dziale 852,

rozdział 85202, par. 2130 o kwotę 30 254,00 zł.

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. pkt 15.

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

III/0303/36/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Dyrektor  DPS w Zakrzewie zwrócił  się z prośbą o zwiększenie planu dochodów Domu  

o kwotę 65 000,00 zł. Ponadto poprosił o zmniejszenie planu wydatków w par. 4300 o kwotę



30 254,00  zł,  zgodnie  z  decyzją  Wojewody  Wielkopolskiego,  przy  jednoczesnym

zwiększeniu tego paragrafu o kwotę 42 000,00 zł. Następnie poprosił o zwiększenie planu

wydatków  w  par.  4230  na  zakup  leków  w  kwocie  2 000,00  zł  i  par.  4210  na  zakup

materiałów  i  wyposażenia  w  wysokości  21 000,00  zł.  Dyrektor  zwrócił  się  także  

z  ponownym wnioskiem o  zwiększenie  planu  wydatków na  wynagrodzenia  i  pochodne  

w łącznej kwocie 32 714,00 zł, w związku z przeniesieniem pracownika Miejsko- Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jarocinie  do Domu Pomocy Społecznej  w Zakrzewie  na

stanowisko „Kierownika Działu Opiekuńczo- Terapeutycznego”. 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów domu oraz przesunięcia w par.

4210,  4230  i  4300.  Zarząd  nie  zgodził  się  na  zwiększenie  planu  wynagrodzeń  DPS  

i  zdecydował  o  wystosowaniu  pisma  do  Dyrektora  z  prośbą  o  przygotowanie  symulacji

planowanego wykonania budżetu Domu do końca 2015 r.

Ad. pkt 16.

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu zapoznali się z  wnioskiem Dyrektora Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nr ZSP072/27/2015 w sprawie wyrażenia

zgody na otwarcie nowych kierunków kształcenia w roku szkolnym 2016/2017.

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Dyrekcja zaproponowała otwarcie dwóch nowych kierunków kształcenia od 1 września 2016

r. tj. mechanik motocyklowy oraz technik przemysłu mody. Mechanik motocyklowy to nowy

kierunek wprowadzony do klasyfikacji  zawodów, natomiast  technik przemysłu  mody jest

innowacją w stosunku do funkcjonującego dotychczas technika technologii odzieży. 

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

Z. Kuzdżał jednogłośnie, wyrazili zgodę na otwarcie tych kierunków kształcenia w ZSP nr 2

w Jarocinie od 1 września 2016 r.

Ad. pkt 17.

Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  pismo  Dyrektora  Poradni  Psychologiczno-

Pedagogicznej  nr  P.P-P.071.30.2015  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wystąpienie  do



Kuratorium  Oświaty  o  pozwolenie  na  wydawanie  orzeczeń  dla  dzieci  i  uczniów

słabowidzących i niewidomych oraz słabosłyszących i niesłyszących.

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Dyrektor  Poradni  Psychologiczno-  Pedagogicznej  w  Jarocinie  wyjaśniła  w  piśmie,  że

Poradnia  zatrudnia  kadrę  posiadającą  odpowiedni  kwalifikacje  do  diagnozy  w/w

niepełnosprawności.  Ponadto  placówka  jest  wyposażona  w  wystandaryzowane  narzędzia

diagnostyczne umożliwiające przeprowadzenie diagnozy, chociaż w kolejnych latach będzie

trzeba dokupić pomocy diagnostyczno-  terapeutycznych  do pracy z dziećmi i  młodzieżą  

z wadami sensorycznymi. Biorąc powyższe pod uwagę Dyrekcja uważa, że spełnia kryteria

konieczne  do  uzyskania  akceptacji  na  wydawanie  w/w  opinii  i  orzeczeń.  Umożliwienie

wydawania  takich  dokumentów poradni  w Jarocinie  ułatwi  rodzinom dzieci  i  młodzieży

słabowidzących  i  niewidomych  oraz  słabosłyszących  i  niesłyszących  uzyskanie

specjalistycznej pomocy blisko miejsca zamieszkania.

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

P.  Franczak  oraz  Z.  Kuzdżał  wyraził  zgodę  na  wystąpienie  do  Kuratorium  Oświaty  

o pozwolenie na wydawanie orzeczeń dla dzieci i uczniów słabowidzących i niewidomych

oraz słabosłyszących i niesłyszących.

 

Ad. pkt 18.

Starosta przedłożył  do rozpatrzenia  pismo Wydziału  Oświaty  i  Spraw Społecznych nr

O.3026.33.2015.BK3 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Wydział zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakup

strojów piłkarskich,  dresów lub sprzętu sportowego dla  GKS Żerków, LZS Cielcza  oraz

Grom Golina. 

Skarbnik zaproponował, aby środki na ten cel pochodziły z rezerwy ogólnej.



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

P. Franczak wyraził zgodę na zwiększenie planu Wydział zgodnie z propozycją Skarbnika.

Zbigniew Kuzdżał nie brał udziału w głosowaniu.

 

Ad. pkt 19.

Zarząd rozpatrzył pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.34.2015.KK 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Wydział zwrócił się z prośbą o przesunięcie oszczędności w par. 4210 w kwocie 2 080,00 zł

na zakup usług do par. 4300 w kwocie 1 000,00 zł oraz do par. 2330 w kwocie 1 080,00 zł na

realizację  porozumienia  z  Powiatem  Ostrowskim  na  badania  dzieci  niewidzących,

słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących. 

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

oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na wnioskowane zmiany. 

Ad. pkt 20.

Kolejne  pismo  Wydziału  Oświaty  i  Spraw  Społecznych  nr  O.3026.36.2015.BW2  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. dotyczyło zwiększenia planu wydatków

w kwocie 3 000,00 zł na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarocinie. Powyższe

zmiany  są  wynikiem  przekazania  dodatkowych  środków przez  Ministra  Pracy  i  Polityki

Społecznej  na funkcjonowanie  warsztatów. Zgodnie  z  ustawą o rehabilitacji  zawodowej  

i  społecznej  oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych powiat  wraz z PFRON solidarnie

ponosi  koszty  tworzenia  i  działania  WTZ,  a  powiat  jest  zobowiązany  do  pokrycia  co

najmniej 10 % tych kosztów. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków Wydziału na

omawiany cel.



Ad. pkt 21.

Starosta przedłożył  do  zatwierdzenia  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku

2016.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Niniejsza  uchwała  jest  podejmowana  ze  względu  na  planowane  złożenie  przez  Gminę

Jarocin  wniosku  o  dofinansowanie  zadania  „Przebudowa  drogi  gminnej  Jarocin-  Wola

Książęca” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na

lata 2016-2019”. Jednym z ważnych kryteriów decydujących o dofinansowaniu zadania jest

współdziałanie  partnerów,  które  zwiększa  szanse  otrzymania  dotacji.  W  związku  

z powyższym proponuje się udzielić Gminie Jarocin, pomocy finansowej z budżetu powiatu

w kwocie 2 000 000,00 zł na rok 2016.

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożony projekt uchwały.

Ad. pkt 22.

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

Z.  Kuzdżał,  jednogłośnie  wyrazili  zgodę  Panu Przemysławowi Maschke,  właścicielowi

Kancelarii  Radcy  Prawnego  Consiliaris,  na  zawieszenie  tablicy  informacyjnej  na

zewnątrz budynku usytuowanego w Jarocinie na nieruchomości przy ul. Kościuszki 16

oraz na drzwiach wynajmowanego przez niego lokalu.

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. pkt 23.

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

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

skargę Pana Aleksandra Woelke na złą działalność Szpitala w Jarocinie.  Odpowiedź

zostanie przekazana Przewodniczącemu Rady Powiatu.

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. pkt 24.



Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  interpelację  Zbigniewa  Kuzdżała  w  sprawie

przywrócenia połączenia kolejowego na trasie Krotoszyn- Gniezno.

Interpelacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

29 maja 2015 r.,  Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła  Uchwałę  nr  VIII/69/15 Apel  Rady

Powiatu Jarocińskiego o przywrócenie linii kolejowej na trasie Jarocin- Września- Gniezno. 

Z  uwagi  na  brak  odpowiedzi  ze  strony  Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego  oraz

uwzględniając  wagę  problemu,  Zarząd  Powiatu  Jarocińskiego  proponuje  wystąpić  

z kolejnym Apelem, którego treść zostanie przedłożona radnym na najbliższej sesji Rady

Powiatu Jarocińskiego. Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,

oraz  P.  Franczak  zatwierdził  powyższą  odpowiedź.  Z.  Kuzdżał  nie  brał  udziału  

w głosowaniu.

Ad. pkt 25.

Członkowie  Zarządu  w  pięcioosobowym  składzie  (Starosta,  Wicestarosta,  M.  Drzazga,  

P.  Franczak  oraz  Z.  Kuzdżał)  przyjęli  do  wiadomości  odpowiedź  Wojewody

Wielkopolskiego nr SO-IV.021.37.2015.2, na wniosek Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie utworzenia w Jarocinie Terenowego Punktu Paszportowego.

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

W  ocenie  Wojewody  Wielkopolskiego  stanowisko  ds.  Obywatelskich  w  Delegaturze  

w  Kaliszu  oraz  Terenowy  Punkt  Paszportowy  w  Ostrowie  Wielkopolskim  w  pełni

zabezpieczają  potrzeby  miejscowej  społeczności  w  zakresie  dostępu  do  dokumentów

paszportowych.  Średnio  miesięcznie  mieszkańcy  Powiatu  Jarocińskiego  złożyli  ok  143

wnioski co daje średnią dzienną ok 7 wniosków. Przedstawiona analiza ilościowa wskazuje,

że niecelowym i nieekonomicznym byłoby utworzenie Terenowego Punktu Paszportowego

w Jarocinie.

Ad. pkt 26.

Skarbnik omówił pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie nr

PINB.020.39.2015.HZ w sprawie zwiększenia budżetu PINB.

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu.



Skarbnik wyjaśnił, że Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się z prośbą o zwiększenie

budżetu  o  kwotę  1 513,00  zł,  stanowiącą  otrzymaną  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy  

w Jarocinie premię za zatrudnienie bezrobotnego po odbytym stażu tzw. Bonu stażowego.

Jest  to  jednorazowa  premia  za  zatrudnienie.  Bon  stażowy  nie  ma  charakteru  refundacji

poniesionych  kosztów  zatrudnionego  pracownika,  stąd  pojawiło  się  pytanie  czy  ten  bon

będzie refundacją kosztów czy dochodem. W wyniku analizy wywnioskowano, że będzie to

dochód, dlatego Inspektor Nadzoru, po otrzymaniu środków z PUP, przekazał je do budżetu

powiatu z adnotacją, że są to środki należne Skarbowi Państwa. W związku z powyższym,

powiat, zgodnie z procedurą, oddał środki do Urzędu Wojewódzkiego. Powiatowy Inspektor

Nadzoru  Budowlanego,  pismem  przedłożonym  Członkom  Zarządu,  chciałby  odzyskać

oddane  środki,  ale  powiat  ich  już  nie  ma.  Wydział  Finansów  przygotował  propozycję

odpowiedzi  na  to  pismo,  informując,  że  o  zwiększenie  budżetu  Inspektor  powinien  się

zwrócić do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Z.  Kuzdżał  przyjął  wyjaśnienia  Skarbnika i  zatwierdził  propozycję  odpowiedzi  na pismo

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zaproponowaną przez Wydział Finansów.

Ad. pkt 27.

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

34.2015.ZT w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki w par. 4010.

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Dyrektor  zwrócił  się  z  prośbą  o  zwiększenie  planu  w par.  4010  o  kwotę  22 068,00 zł  

w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika. 

Skarbnik zauważył, że po przeanalizowaniu budżetu jednostki, może zabraknąć środków na

wypłatę  odprawy  emerytalnej,  dlatego  zaproponował  zwiększyć  budżet  Urzędu  Pracy  

z ponadplanowych dochodów Skarbu Państwa. 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zwiększenie budżetu PUP o kwotę 22 068,00

zł.



Ad. pkt 28.

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, przyjęli do wiadomości informację Wojewody Wielkopolskiego

nr FB-I.3111.366.2015.3 w sprawie blokady dotacji celowej. Blokada została dokonana w

dziale 851, rozdział 85156, par. 2110, na kwotę 127 266,00 zł w związku ze zmniejszeniem

liczby osób bezrobotnych, za które opłacana jest składka na ubezpieczenia zdrowotne. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad. pkt 29.

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

do wiadomości pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4021.15.13.2015.JW

oraz DF-I.4021.18.93.2015.JW.15 w sprawie zwiększenia środków Funduszu Pracy.

Pisma stanowią załącznik nr 26 do protokołu.

Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie

1 399 000,00 zł na finansowanie w 2015 r. przez Powiatowy Urząd Pracy programu na rzecz

promocji  zatrudnienia,  łagodzenia  skutków  bezrobocia  i  aktywizacji  zawodowej  tj.  na

program aktywizacji osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Ponadto  Ministerstwo  przyznało  środki  w  formie  Krajowego  Funduszu  Szkoleniowego,  

w kwocie 180 000,00 zł na finansowanie przez PUP w 2015 roku zadań określonych w art.

69a ust. 2, realizowanych stosownie do postanowień art. 69 b ustawy.  

Ad. pkt 30.

Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  

w sprawie  zmiany  planu finansowego zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz

innych zadań zleconych powiatowi na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Jest to uchwała proceduralna, którą należy podjąć z uwagi na podjęcie przez Radę Powiatu

Jarocińskiego w dniu 29 września br., uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r.

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

Z. Kuzdżał, bez uwag podjęli uchwałę.



Ad. pkt 31.

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 28 do protokołu.

Jest  to  kolejna uchwała proceduralna do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29

września 2015 r., w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r.

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę.

Ad. pkt 32.  

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian

budżetu powiatu na 2015 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Wyjaśnił, że zamiany zawarte w uchwale zostały zatwierdzone przez Zarząd na dzisiejszym

posiedzeniu.

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę.

Ad. pkt 33.

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

Z.  Kuzdżał  jednogłośnie,  bez  uwag  podjęli  uchwałę  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na

2015  rok. Jest  to  uchwała  proceduralna,  do  podjętej  w  poprzednim  punkcie  uchwały  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Ad. pkt 34.

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

się z  zestawieniem wniosków do projektu budżetu powiatu na 2016 r. Zarząd będzie

analizował zestawienie na kolejnych posiedzeniach.



Zestawienie stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Ad. pkt 35.

W sprawach bieżących:

1)  Członek  Zarządu  Mirosław  Drzazga przedłożył  do  rozpatrzenia  pismo  Muzeum

Regionalnego  w  Jarocinie  nr  MR  B-114/2015  w  sprawie  sfinansowania  zakupu

umundurowania żołnierzy wojsk wielkopolskich.

Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Dodał,  że  w tym temacie,  2  października  br.,  wpłynęło  pismo z Gminy Jarocin,  która

zwróciła się  z prośbą o udzielenie  pomocy finansowej na realizację  zadania „Zakup

mundurów  żołnierzy  wojsk  wielkopolskich”.  W  związku  z  powyższym  został

przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody

na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin.

Pismo Gminy oraz projekt uchwały stanowią załącznik nr 33 do protokołu.

Wyjaśnił, że Muzeum, wraz z Gminą Jarocin proszą o dofinansowanie w kwocie 6 000,00 zł

na w/w cel. Zarząd ma możliwość przekazania tych środków w dwojaki sposób, albo poprzez

zakup mundurów i przekazanie ich do Muzeum, albo poprzez udzielenie pomocy finansowej

Gminie Jarocin, która przekaże środki do Muzeum Regionalnego w Jarocinie.  

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

Z.  Kuzdżał,  jednogłośnie  zdecydował,  że  mundury  zostaną  zakupione  przez  Powiat

Jarociński i przekazane na stan do Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Starosta  z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  zakończył  posiedzenie  Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie.

  Protokołowała 

Katarzyna Spera

Członkowie Zarządu
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