
Protokół Nr 43/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 16 listopada 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 16 listopada 2015 r. został ustalony wcześniej 

przez p. Starostę. W obradach wzięło udział czterech Członków Zarządu zgodnie  

z listą obecności. Na posiedzeniu nieobecny był Wicestarosta Mikołaj Szymczak. Ponadto  

w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Przemysław Masłowski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie,  

3. Alicja Staniszewska - Główny Specjalista w Referacie Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

4. Hubert Olejniczak - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa 

 

 

Przewodniczący Zarządu p. Bartosz Walczak rozpoczął posiedzenie, witając wszystkich 

przybyłych.  

 

Ad. pkt. 2 

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść  

do niego uwagi. Zarząd w składzie Starosta, 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 38/15 z posiedzenia w dniu 27.10.2015 r. oraz nr 39/15  

z posiedzenia w dniu 29.10.2015 r. 

4. 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 na 2015 r. 



5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Jarocinie, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. 

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

NG.3026.15.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

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

NG.3026.16.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

8. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz i jego przechowywanie 

na parkingu strzeżonym. 

9. Rozpatrzenie pisma Referatu Komunikacji nr RK.3020.10.2015.KP w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Powiecie Jarocińskim w 2016 r. 

11. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

OB.3026.17.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

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

BR.30.9.2015.WE w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

13. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernikach w sprawie 

dofinansowania zakupu fantomu szkoleniowego. 

14. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego dotyczącego zawarcia 

porozumienia z dyrektorem Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach 

 w sprawie ustalenia kierunków kształcenia zawodowego. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego dotyczącego zawarcia 

porozumienia z dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie  

w sprawie ustalenia kierunków kształcenia zawodowego. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Jarocinie. 

18. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

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. 

19. Przyjęcie do wiadomości informacji przekazanej przez Aptekę „Aspirynka”  

w Jarocinie w sprawie zmiany harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych.  

20. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.410.2015.KK  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

21. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie  

nr ZSP/0312/4/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

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

nr ZSP-B 413.3.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla 

ucznia klasy pierwszej. 

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

nr ZSP-B.302.19.2015.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

24. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.15.2015  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

25. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny Domostwo  

w Górze nr 032/35/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

26. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

nr ZSO.3110.12.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

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

III/0303/49/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

28. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

„Zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Jarocińskiego na 

dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest, 

tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia”. 

29. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.14.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

30. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie  

nr PINB. 311.2.11.2015.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

31. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.33.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

32. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.33.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 



33. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.34.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

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

I.3111.485.2015.4 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie w związku z nieplanowanym odejściem na zaopatrzenie 

emerytalne strażaka oraz pokrycia części kosztów szkolenia uzupełniającego 

strażaka. 

35. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.39.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

36. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie  

nr FK.0320.46.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

37. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie  

nr FK.0320.47.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

38. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Prezesa Zarządu Szpital Powiatowy w Jarocinie 

Sp. z o.o. na wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie utworzenia 

przy szpitalu poradni zdrowia psychicznego dla młodzieży oraz poradni 

diabetologicznej.  

39. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2028. 

40. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

41. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 38/15 z posiedzenia w dniu 27.10.2015 r. 

oraz nr 39/15 z posiedzenia w dniu 29.10.2015 r. Zapytał czy są uwagi do protokołów. 

 

 

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

zatwierdzili przedłożone protokoły, nie wnosząc uwag do ich treści. 

 

 

 



Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia 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 na 2015 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Przemysław Masłowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

wyjaśnił, że proponuje się dokonanie zmian w planie finansowym zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej. Proponuje się zmniejszyć o kwotę 631,00 zł dofinansowanie 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz  

o kwotę 8 009,00 zł dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych. Łączną kwotę zmniejszeń tj. 8 640,00 zł proponuje się przesunąć na 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.    

 

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

uwag zatwierdził zaproponowane zmiany i projekt uchwały.  

 

Ad. pkt 5. 

Na posiedzenie Zarządu została zaproszona Pani Alicja Staniszewska, Główny Specjalista  

w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która omówiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarocinie, 

stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Uchwała dotyczy nieruchomości dz. nr 703/1, pow. 0.0876 ha, położonej w Jarocinie  

u zbiegu ulic Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego i Jana Sobieskiego, na terenie 

osiedla domków jednorodzinnych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 86 200,00 zł 

netto, wadium- 8 620,00 zł, a postąpienie minimalne 900,00 zł. Pani Staniszewska poprosiła 

o ustalenie składu Komisji przetargowej oraz terminu przetargu. 

 



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

zdecydował, że w skład Komisji Przetargowej wejdą: 

1. Mirosław Drzazga - Przewodniczący 
2. Mikołaj Szymczak - Członek 
3. Ireneusz Lamprecht - Członek 
4. Krzysztof Sobczak - Członek 
5. Alicja Staniszewska - Członek 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 r. 

 

Następnie Zarząd w niezmienionym składzie podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 6. 

Alicja Staniszewska przedstawiła pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.15.ZM w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że prosi o przesunięcie środków w kwocie 10 500,00 zł z par. 4270 do par. 6050. 

Środki zostaną wykorzystane na zrealizowanie inwestycji pt. Dobudowa klatki schodowej do 

budynku usytuowanego na nieruchomości w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1.   

 

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

się z zaproponowane zmiany.   

 

Ad. pkt 7. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.16.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego w kwocie 24 600,00 zł na 

realizację zadania polegającego na zmianie identyfikatorów dla Gminy Jaraczewo,  

w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r., które mówi, że  

z dniem 1 stycznia 2016 r. Jaraczewo zostaje wyodrębnione jako miasto i teren wiejski, co 

skutkuje zmianami w ewidencji gruntów.  



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

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Referatu Geodezji.  

 

Ad. pkt 8. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz i jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Rada Powiatu Jarocińskiego, corocznie ustala wysokość opłat za usunięcie i parkowanie 

usuniętych pojazdów z drogi powiatowej. Stawki opłat nie mogą być wyższe od określonych 

w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Propozycja stawek przedstawiona w projekcie uchwały 

uwzględnia Obwieszczenie Ministra Finansów z dn. 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym. 

 

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

zatwierdził projekt uchwały.  

 

Ad. pkt 9. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Komunikacji nr RK.3020.10.2015.KP w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Kierownik Referatu Komunikacji zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów w par. 

0490 o kwotę 5 000,00 zł a wydatków w par. 4300 o kwotę 8 000,00 zł. Zmiany dokonuje się 

w związku z większą ilością zdarzeń na drogach, wymagających usuwania pojazdów, niż 

było to przewidywane.  

 

Skarbnik zaproponował, aby zwiększyć zarówno dochody jak i wydatki o kwotę 8 000,00 zł.  

 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zgodzili 

się na zmiany w planie finansowym, zgodnie z propozycją Skarbnika.   

 



Ad. pkt 10. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenie jednego 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Jarocińskim w 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 

prowadzenie działalności pożytku publicznego – prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w Powiecie Jarocińskim w 2016 r. w Kotlinie. Na realizację zadania  

w ramach konkursu planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 

61 800,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 11.  

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

OB.3026.17.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.   

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Zmiany polegają na przesunięciach środków w ramach zadań w par. 4300, 4210 i 4170  

a także w rozdziale 75011, par. 4260 i 4300 na łączną kwotę 61 000,00 zł. 

 

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

jednogłośnie wyrazili zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 12. 

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

BR.30.9.2015.WE w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa- Biuro Rady i Zarządu zwrócił się z prośbą  

o zwiększenie budżetu w par. 4300 o kwotę 13 200,00 zł oraz w par. 4210 o kwotę 37 700,00 



zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup tabletów z akcesoriami dla radnych oraz systemu 

e-sesja wraz z przechowywaniem danych na serwerach zewnętrznych. 

 

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

jednogłośnie, wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Biura Rady.  

 

Ad. pkt 13. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernikach  

w sprawie dofinansowania zakupu fantomu szkoleniowego. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Żernikach zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu 

fantomu szkoleniowego do nauki RKO/AED oraz usuwania ciała obcego z dróg 

oddechowych. Szacunkowy koszt zakupu fantomu wynosi ok 1 000,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu fantomu. 

 

Ad. pkt 14. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Dróg Powiatowych w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Zmiany polegają na zmniejszeniu zadań w par. 4300 na łączną kwotę 22 610,00 zł  

i przesunięciu tych środków do zadania oznakowanie poziome. 

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 15. 

Zarząd rozpatrzył projekt  uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego dotyczącego 

zawarcia porozumienia z dyrektorem Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach w sprawie ustalenia kierunków kształcenia zawodowego.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 



Uchwała jest wynikiem wyrażenia zgody na otwarcie od 1 września 2016 r., w Zespole Szkół 

Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach nowych kierunków kształcenia: technik masażysta 

oraz opiekunka środowiskowa.  

 

Zarząd bez dyskusji, w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjął 

uchwałę. 

 

Ad. pkt 16. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego dotyczącego zawarcia porozumienia z dyrektorem Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie w sprawie ustalenia kierunków kształcenia 

zawodowego.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Uchwała jest wynikiem wyrażenia zgody na otwarcie od 1 września 2016 r., w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nowych kierunków kształcenia: technik przemysłu 

mody oraz mechanik motocyklowy. 

 

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

uwag, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 17. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

M. Drzazga zaproponował, aby przedstawicielem organu prowadzącego w Komisji 

Egzaminacyjnej dla nauczyciela Pana Jacka Kubiaka, ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego, była Pani Karolina Kowańdy, przedstawicielem Kuratorium 

Oświaty Pani Anna Kaczmarek. Ponadto w pracach Komisji weźmie udział Witold Bierła – 

dyrektor szkoły, Anna Wągrocka - Piotrowska – ekspert i Dorota Szaleniec-Plichta - ekspert. 

 



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

Z. Kuzdżał, zatwierdził skład Komisji i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę 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.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

W związku ze stwierdzeniem przez RIO w Poznaniu uchybień w sformułowaniu treści 

uchwały nr XIII/103/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września br., w części 

dotyczącej dotowania placówek, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty, 

należało wprowadzić stosowne zapisy dotyczące tych dotacji. W związku z powyższym 

podjęcie w/w uchwały jest konieczne. 

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 19. 

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

jednogłośnie zatwierdzili zmiane harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na 

terenie miasta Jarocin. Zmiana polega na tym, że w dniach 18-24 stycznia 2016 r.,  

w zastępstwie za aptekę „Aspirynka”, dyżur będzie pełnić Apteka „Prima” mieszcząca się  

w Jarocinie przy ul. Powstańców Wlkp. 40. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. pkt 20. 

Zarząd rozpatrzył pismo Wydziału Oświaty nr O.3026.40.2015.KK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 



Przesuwa się zaoszczędzone środki w łącznej kwocie 30 100,00 zł na dotacje do szkół 

niepublicznych zawodowych o uprawnieniach szkół publicznych. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 21. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie  

nr ZSP/0312/4/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zmniejszenie środków w kwocie 5 300,00 zł i zwiększenie 

budżetu o kwotę 160 100,00 zł.  

 

Skarbnik zaproponował, aby dokonać przesunięć tylko w zakresie kwoty 5 300,00 zł  

a z ewentualnym zwiększeniem budżetu szkoły na razie się wstrzymać. Być może znajdą się 

oszczędności w szkole, które częściowo pokryją przewidywane braki. 

 

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

się z propozycją Skarbnika. Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 5 300,00 zł. 

 

Ad. pkt 22. 

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

jednogłośnie wyrazili zgodę na 14 godzin zajęć indywidualnych dla ucznia Zespołu Szkół 

Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach, Adriana Korasiaka, w okresie do końca roku 

szkolnego 2015/2016. Nauczanie indywidualne ma być realizowane w ramach budżetu 

szkoły. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad. pkt 23. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.302.19.2015.KD w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 



Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 46 631,00 zł oraz zwiększenie budżetu 

szkoły o 11 634,00 zł.   

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 46 631,00 zł, natomiast nie zgodził się na 

zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 11 634,00 zł. 

 

Ad. pkt 24. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 

ZSS.3101.15.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Zmiany dotyczą przesunięcia środków między poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę 

58 530,00 zł. Zmiany się bilansują. 

 

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

Z. Kuzdżał zgodził się na zaproponowane zmiany.  

 

Ad. pkt 25. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny 

Domostwo w Górze nr 032/35/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w ramach własnego budżetu. Poprosił  

o zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 200,00 zł, będących darowizną na potrzeby 

wychowanków oraz o dokonanie przesunięć w palnie wydatków. Ponadto Dyrektor wykazał 

nadwyżkę w kwocie 826,00 zł.  

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany. Ponadto Zarząd zdecydował o pozostawieniu 

kwoty 826,00 zł w budżecie Domostwa, w par. 4300. 

 

 

 



Ad. pkt 26. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.3110.12.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie dochodów o kwotę 9 000,00 zł oraz dokonanie 

przesunięć w planie wydatków na łączną kwotę 36 456,00 zł. Zmiany bilansują się. 

 

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

zatwierdził zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 27. 

Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr DPS-III/0303/49/15 w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. dotyczy zwiększenia planu wydatków Domu Pomocy 

Społecznej na wyposażenie obiektu w Kotlinie. Dyrektor zwrócił się z prośbą o przyznanie 

kwoty 50 000,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 

Skarbnik przypomniał, że na jednym z poprzednich posiedzeń, Zarząd przyznał kwotę 

20 000,00 zł na ten cel, jednak jest to kwota niewystarczająca. W związku z powyższym DPS 

prosi o przyznanie kwoty 3 000,00 zł na zakup akcesoriów łazienkowych oraz 27 000,00 zł 

na zakup usług pozostałych związanych z montażem wyposażenia w DPS w Kotlinie  

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zwiększenie środków dla DPS w Zakrzewie.  

 

Ad. pkt 28. 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

określenia „Zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Jarocińskiego na 

dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest, tryb 

postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia”. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 



Ad. pkt 29. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.14.2015.FK 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pisma stanowią załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu dochodów kwoty 11 000,00 zł, będącej 

darowiznami na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Brzostów- Panienka- granica 

powiatu”.  

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził zmiany. 

 

Ad. pkt 30. 

Zarząd rozpatrzył pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie nr 

PINB. 311.2.11.2015.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie zwrócił się z prośbą o przesunięcie 

zaoszczędzonych środków w kwocie 410,00 zł do par. 4440 na odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych. 

 

Członkowie Zarządu, w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, bez 

uwag zatwierdzili przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 31. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.33.2015 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

W związku ze zwiększeniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 4 500,00 

zł, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie poinformował, że środki 

zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu armatury wodno- pianowej i węży pożarniczych. 



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

uwag zatwierdził zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 32. 

Pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie  

nr PF-0332.33.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. dotyczyło 

przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 2 337,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 33.   

Kolejne pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie  

nr PF-0332.34.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. dotyczyło 

zmniejszenia planu dochodów Komendy o kwotę 230,00 zł. Zmiany są związane z niższymi 

niż planowano odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 34. 

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

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

Wielkopolskiego znak FB-I.3111.485.2015.4. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie w związku z nieplanowanym odejściem na 

zaopatrzenie emerytalne strażaka oraz pokrycia części kosztów szkolenia uzupełniającego 

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

o kwotę 32 502,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

 

 



Ad. pkt 35. 

Zarząd rozpatrzył pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.39.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Zwiększenie planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie jest wynikiem przyznania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 

32 502,00 zł. 

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w czteroosobowym składzie (Starosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał), zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 36. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320.46.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów o kwotę 

8,00 zł, uzyskaną ze sprzedaży złomu. Ponadto w piśmie jest zmiana związana z planem 

wydatków, która jest błędnie ujęta w tym piśmie. W związku z powyższym poprosił  

o przegłosowanie tylko zmian w dochodach jednostki. 

  

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

się z propozycją Skarbnika i pozytywnie przegłosował zwiększenie planu dochodów PUP 

o kwotę 8,00 zł. 

 

Ad. pkt 37. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320.47.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 450,00 zł z par. 4520 do par. 4140 na 

pokrycie składki PFRON za miesiąc listopada 2015 r. 

 



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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 38. 

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

do wiadomości odpowiedź Prezesa Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. wniosek 

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nr A-OB-BR.0014.18.2015.PA w sprawie 

zwrócenia się do Prezesa Szpitala Powiatowego w Jarocinie z pytaniem czy rozważa lub 

podjął starania mające na celu utworzenie przy szpitalu poradni zdrowia psychicznego 

dla młodzieży oraz poradni diabetologicznej.  

Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Ad. pkt 39. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2028. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Objaśnienia przyjętych w projekcie uchwały wartości stanowią załącznik do uchwały. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził omówiony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 40. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Zmiany zawarte w uchwale zostały zatwierdzone przez Zarząd na dzisiejszym oraz 

poprzednim posiedzeniu. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał), zatwierdził projekt uchwały. 

 

 



Ad. pkt 41. 

Sprawy bieżące: 

1) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Budownictwa i Środowiska nr R-

BS.3032.7.2015.FS w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Wydział zwrócił się z prośbą o kwoty 2 280,00 zł z rozdziału 90095 do rozdziału 90008  

z przeznaczeniem na opracowanie inwentaryzacji zabytkowego parku w Kotlinie. 

 

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

uwag zatwierdzili przedłożone zmiany. 

 

2) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1. 

15.2015.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu w rozdziale 75020 o kwotę 5 000,00 zł  

z przeznaczeniem na audyt efektywności ekologicznej budynku przy ul. Kościuszki 10. 

Audyt jest niezbędny, aby ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie przez Beneficjentów 

projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-

2014.  

 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w czteroosobowym składzie (Starosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) pozytywnie rozpatrzyli pismo Referatu Inwestycji. 

 

3) Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ogłoszenia oferty Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jarocinie 

na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga wyjaśnił, że Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne 

złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej, sportu i krajoznawstwa: popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form 

spędzania czasu wolnego pt. „Wodny świat” Doskonalenie pływania wśród młodzieży. 



Zadanie ma być realizowane w okresie od 01.12.2015 r. do 22.12.2015 r. Stowarzyszenie 

wnioskuje o kwotę 6 000,00 zł. 

 

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

wyraził zgodę na dofinansowanie realizacji przedstawionego zadania i podjął uchwałę. 

 

4) Członkowie Zarządu w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, 

zapoznali się z pismem Gminy Jaraczewo w sprawie dostawy i montażu wiaty 

autobusowej w miejscowości Zalesie. Z-ca Wójta poinformował w piśmie, że Gmina nie 

posiada środków, które pozwoliłyby sfinansować zakup wiaty w roku 2015. 

Pismo stanowi załącznik nr 41 do protokołu.    

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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