
Protokół Nr 49/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 21 grudnia 2015 r.  

 

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

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. Przyjęcie protokołu nr 42/15 z posiedzenia w dniu 10.11.2015 r., nr 43/15  

z posiedzenia w dn. 16.11.2015 r., nr 44/15 z posiedzenia w dniu 25.11.2015 r. oraz 

nr 45/15 z posiedzenia w dniu 27.11.2015 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „OPUS” w Jarocinie w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie 

liczby uczestników WTZ w Jarocinie. 

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

NG.3026.17.2015.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

6. Rozpatrzenie pisma Pani Niny Szyszki w sprawie najmu lokalu użytkowego  

w budynku przy ul. Kościuszki 16. 

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

nr ZSP 226/1/2015 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach mieszkalnych  

w budynku przy ul. Franciszkańskiej 2. 



8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie drewna pozyskanego po przebudowie drogi 

Brzostów- Panienka- granica powiatu. 

9.  Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych w Jarocinie nr R-DP.7021.3. 

99.2015.RW w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

10. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.7021.3.98.2015.RW  

w sprawie umieszczenia w wykazie wydatków niewygasających zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej Hilarów- Wola Książęca”. 

11. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.7021.3.100.2015.RW  

w sprawie umieszczenia w wykazie wydatków niewygasających zadania 

„Przebudowa chodników na ul. Malinowskiego i Podchorążych w Jarocinie”. 

12. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu 

jarocińskiego”. 

13. Rozpatrzenie pisma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych  

w Ostrowie Wielkopolskim nr IZEKb-504-1/15 w sprawie zajęcia stanowiska 

dotyczącego linii kolejowej nr 369 Czempiń- Mieszków.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprzedaży 

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

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

czołowego. 

16. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.19. 

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

17. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.22.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

18. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.23.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości dotacji dla Niepublicznego Młodzieżowego Domu Kultury Olimp i dla 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jarocinie. 

20. Przyjęcie do wiadomości informacji w sprawie zmiany harmonogramu dyżurów 

aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Jarocina. 



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

nr ZSP-B.302.23.2015.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

22. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr ZSO.3110 

14.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

23. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr ZSS.3101. 

17.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

24. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie nr P.P-

P.330.45.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

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

I.3111.526.2015.7 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc 

finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2015 r. w DPS  

w Zakrzewie. 

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

III/0303/56/2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

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

nr ZSP/0312/7/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

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

nr ZSP 3111/24/2015 w sprawie sfinansowania zakupu maszyny myjącej na salę 

gimnastyczną. 

29. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

nr GK 3121.24.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

30. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie  

nr PINB.311.2.17.2015.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

31. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.48.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

32. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia nr MZ-L.075.11.2015 

oraz Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Poznaniu nr WŚOZ-

SSP.421.111.2015 na wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie 

rozważenia możliwości utworzenia gabinetów stomatologicznych w placówkach 

szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jarocińskiego. 

33. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej  

w Poznaniu nr WIR.BW.KP.4095.2015 na wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska w sprawie rozważenia konieczności dopłat do wapna nawozowego dla 

rolników. 



34. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2015 rok.  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok. 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2015 rok.  

38. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

39. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. 

40. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2028. 

41. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

42. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na 2016 rok.  

43. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

opracowania planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 

rok. 

44. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 42/15 z posiedzenia w dniu 10.11.2015 r., 

nr 43/15 z posiedzenia w dn. 16.11.2015 r., nr 44/15 z posiedzenia w dniu 25.11.2015 r. oraz 

nr 45/15 z posiedzenia w dniu 27.11.2015 r. 

Zapytał, czy są uwagi do protokołów? 

 



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

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

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Stowarzyszenia Rodziców i Terapeutów na 

rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” w Jarocinie w sprawie wyrażenia zgody na 

zwiększenie liczby uczestników WTZ w Jarocinie 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS”  

w Jarocinie, zwróciło się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarocinie o trzy osoby. Prośba jest podyktowana stale 

napływającymi nowymi zgłoszeniami osób z proszących o przyjęcie. Zwiększenie liczby 

uczestników wiąże się ze zwiększeniem budżetu WTZ na rok 2016 o kwotę 49 320,00 zł  

w tym PFRON 44 388,00 zł i Powiat Jarociński 4 932,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie liczby uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Jarocinie z 45 do 48 osób.  

 

Ad. pkt 5. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-

NG.3026.17.2015.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się z prośbą o przesunięcie 

oszczędności w łącznej kwocie 194,00 zł do par. 4300 na pokrycie kosztów związanych 

 z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa. 

 

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

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożone zmiany.   

 

 

 



Ad. pkt 6. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Pani Niny Szyszki w sprawie najmu lokalu 

użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 16. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Pani Nina Szyszka zwróciła się z prośbą o wynajem lokalu przy ul. Kościuszki 16, na okres 

12 miesięcy z przeznaczeniem na biuro. Referat Geodezji zaproponował lokal nr 10  

o powierzchni 8.98 m2, na okres od 22 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. W w/w 

budynku stawka czynszu wynosi 20 zł/m2 netto tj. 24,60 zł brutto. Tym samym miesięczny 

dochód z tytułu najmu przedmiotowego lokalu wyniesie 179,60 zł netto czyli 220,91 zł 

brutto. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na najem przedmiotowego lokalu. 

 

Ad. pkt 7. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Jarocinie nr ZSP 226/1/2015 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach 

mieszkalnych w budynku przy ul. Franciszkańskiej 2.  

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie zwrócił się z prośbą  

o ustalenie stawki czynszu w lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. 

Franciszkańskiej 2. Dotychczasowe stawki czynszu nie uległy zmianie od 2003 r. i kształtują 

się następująco: lokale na parterze 2,78 zł/m2, lokale powyżej parteru 2,90 zł/m2. Referat 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że w lokalach stanowiących 

własność Powiatu Jarocińskiego oraz Skarbu Państwa, począwszy od 01.07.2015 r., stawka 

czynszu najmu za 1 m2 kształtuje się od 5,10 zł do 5,50 zł.  

 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie zdecydował, aby ujednolicić stawkę czynszu zarówno dla parteru 

jak i lokali powyżej parteru i ustalił wysokość w kwocie 3,75 zł/m2.  

 

 



Ad. pkt 8. 

Członkowie Zarządu rozparzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drewna pozyskanego po 

przebudowie drogi Brzostów- Panienka- granica powiatu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna pozyskanego po przebudowie drogi 

powiatowej Brzostów- Panienka- granica powiatu w ilości 113 ponumerowanych pni, na 

rzecz Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny Domostwo w Górze. 

 

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

jednogłośnie bez uwag wyraził zgodę na przekazanie drewna i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 9. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Dróg Powiatowych w Jarocinie nr R-DP.7021.3. 

99.2015.RW w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Referat Dróg zwrócił się z prośbą o dokonanie przeniesień między zadaniami. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 10. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.7021.3. 

98.2015.RW w sprawie umieszczenia w wykazie wydatków niewygasających zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej Hilarów- Wola Książęca”. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 



Dnia 16 grudnia 2015 r. projektant Pan Ireneusz Ignaszak, zwrócił się z prośbą o wydłużenie 

terminu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

Hilarów- Wola Książęca”. Prośbę motywował długim okresem oczekiwania na pozyskanie 

aktualizowanych map do celów projektowych, które są podstawą do wykonania projektu.  

W związku z powyższym Referat Dróg Powiatowych poprosił o wyrażenie zgody na 

sporządzenie aneksu do umowy, wydłużającego termin wykonania zadania do dnia 

31.03.2016 r. Jednocześnie poprosił o umieszczenie w wykazie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego w/w zadania w kwocie 29 000,00 zł.   

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na sporządzenie aneksu i umieszczenie zadania 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Hilarów- Wola Książęca” w kwocie 29 000,00 zł  

w wykazie wydatków „niewygasających”.   

 

Ad. pkt 11.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.7021.3. 

100.2015.RW w sprawie umieszczenia w wykazie wydatków niewygasających zadania 

„Przebudowa chodników na ul. Malinowskiego i Podchorążych w Jarocinie”.   

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

W dniu 16 grudnia 2015 r. projektant Pan Ireneusz Ignaszak, zwrócił się z prośbą  

o wydłużenie terminu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. 

„Przebudowa chodników na ul. Malinowskiego i Podchorążych w Jarocinie”. Prośbę 

motywował koniecznością wykonania szczegółowej inwentaryzacji zjazdów na posesje  

i porównanie ich z mapa zasadniczą. W związku z tym, Referat Dróg Powiatowych zwrócił 

się z prośbą o wyrażenie zgody na sporządzenie aneksu wydłużającego termin wykonania 

zadania do dnia 31 marca 2016 r. oraz o umieszczenie w/w zadania w kwocie 15 000,00 zł  

w wykazie wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na sporządzenie aneksu i umieszczenie zadania 

„Przebudowa chodników na ul. Malinowskiego i Podchorążych w Jarocinie” w kwocie 

15 000,00 zł w wykazie wydatków niewygasających.  



Ad. pkt. 12. 

Członkowie Zarządu, jednogłośnie, bez uwag, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla powiatu jarocińskiego”. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. pkt 13. 

Zarząd rozpatrzył pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych  

w Ostrowie Wielkopolskim nr IZEKb-504-1/15 w sprawie zajęcia stanowiska 

dotyczącego linii kolejowej nr 369 Czempiń- Mieszków. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim 

poinformował o wszczęciu procedury likwidacyjnej linii kolejowej nr 369 Czemniń- 

Mieszków. PKP poinformował, że postępowanie likwidacyjne może zostać wstrzymane, 

jeżeli powiat lub wskazany przez niego przedsiębiorca, zapewni środki finansowe na 

pokrycie kosztów niepokrytych przychodami z udostępniania przewoźnikom linii kolejowej, 

zawrze umowę o nieodpłatne przejęcie linii kolejowej w zarządzanie w celu jej dalszej 

eksploatacji lub przystąpi do spółki przewozów regionalnych, która przejmie w/w linię 

kolejową jako wkład niepieniężny. W 2011 r. Samorząd Powiatu Jarocińskiego, 

zawiadomiony o zamiarze likwidacji linii kolejowej nr 369 zdecydował, że nie jest 

zainteresowany eksploatacją w/w linii kolejowej, ani zagospodarowaniem gruntów po jej 

likwidacji 

 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, podtrzymał stanowisko z 2011 r. Zarząd nie jest zainteresowany 

żadną formą przejęcia linii kolejowej nr 369.  

 

Ad. pkt 14. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Jarocinie.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 



W proponowanym regulaminie zostaje wprowadzone stanowisko Asystenta Zarządu, który 

przejmie prowadzenie kalendarza Starosty oraz częściowo zadań Biura Promocji, które 

zostanie zlikwidowane. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożony regulamin organizacyjny i podjął 

uchwałę. 

 

Ad. pkt 15. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

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

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

wysięgnikowej, ładowacza czołowego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Po przeprowadzeniu negocjacji cenowych z dwoma oferentami na zakup w/w sprzętu, 

Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa przedstawił przysłane oferty: 

- Concept Car Dariusz Jabłoński- 100 000,00 zł, 

- ROLSAR Sprzedaż Ciągników i Maszyn Rolniczych- 104 100,00 zł. 

 

Wicestarosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu, na którym omawiany był 

ten temat, Zarząd odrzucił prośbę Dyrektora Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach w sprawie przekazania ciągnika wraz z osprzętem szkole jako pomocy 

naukowych. Dodał, że Dyrektor zwrócił się z prośbą o ponowne rozważenie możliwości 

przekazania ciągnika. 

 

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

Z. Kuzdżał, zdecydował, że lepszym kierunkiem będzie sprzedaż ciągnika oferentowi, który 

zaproponował najwyższą kwotę, a dla szkoły w Tarcach można poszukać kilkuletniego, ale 

tańszego ciągnika. W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie zdecydował sprzedać 

ciągnik wraz z osprzętem Firmie Rolsar Sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych Bożena 

Sarna, za kwotę 104 100,00 zł.   

 

 



Ad. pkt 16. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Organizacyjnego  

i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.19.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 2 000,00 

zł z opłat pocztowych do obsługi prawej oraz zaoszczędzonych środków w łącznej kwocie 

1 000,00 zł z par. 4590, 4380 i 4580 do par. 4610 na opłacenie kosztów postępowania 

sądowego i prokuratorskiego. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 17. 

Pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.22.2015.FK w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. dotyczyło zmniejszenia planu finansowego w rozdziale 75702 par. 

4300 o kwotę 9 606,00 zł. Są to koszty związane z emisją obligacji. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Członkowie Zarządu nie mięli pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.23.2015.FK 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Referat Inwestycji zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu finansowego w rozdziale 

85202, par. 6050, o kwotę 150 000,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. 

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

socjalno- administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”. Zakończenie realizacji 

inwestycji wymaga dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 



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

jednogłośnie wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 19. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Niepublicznego Młodzieżowego Domu 

Kultury Olimp i dla Mi ędzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Uchwala się wysokość dotacji na rok 2016 dla Niepublicznego Młodzieżowego Domu 

Kultury Olimp oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jarocinie w wysokości 12,75 

zł na jednego uczestnika zajęć miesięcznie. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

    

Ad. pkt 20. 

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

Z. Kuzdżał, przyjęli do wiadomości i zatwierdzili zmianę harmonogramu dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie miasta Jarocina. Zmiany są następujące: w dniach 18-22 

lipiec 2016 oraz 25-29 lipiec 2016 dyżur będzie pełniła apteka POLIFARM, znajdująca się  

w markecie Kaufland, natomiast w dniach 30-31 styczeń 2016 i 23-24 lipiec 2016 apteka 

DR. Max mieszcząca się przy ul. Sienkiewicza. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad. pkt 21. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B.302.23.2015.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 4 400,00 

zł do par. 4210 na zakup materiałów i wyposażenia na zakup nowego komputera dla 

głównego księgowego oraz opraw oświetleniowych do klasopracowni a także kwoty 



12 440,00 zł do par. 4270 na montaż rolet oraz remont podłogi w klasopracowniach, a także 

naprawę drzwi wejściowych do szkoły. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedmiotowe zmiany. 

 

Ad. pkt 22. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr ZSO.3110.14.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Dyrektor poprosił o zwiększenie planu dochodów jednostki o kwotę 3 900,00 zł oraz 

dokonanie przesunięć w poszczególnych paragrafach po stronie wydatków m.in. na zakup 

pomocy dydaktycznych.  

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 23. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr 

ZSS.3101.17.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

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

7 000,00 zł na wymianę instalacji elektrycznej wraz z założeniem nowych lamp oraz 

malowaniem korytarza i klatki schodowej. Pozostałe oszczędności Dyrektor planuje 

przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych. 

 

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

Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. 

 

 

 



Ad. pkt 24. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Jarocinie nr P.P-P.330.45.2015 w sprawie zmian w planie finansowym 

na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Dyrektor zwróciła się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 550,00 zł 

na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników w związku  

z zaświadczeniem wystawionym przez lekarza medycyny pracy o konieczności stosowania 

okularów oraz kwoty 400,00 zł do par. 4210 na zakup drobnych akcesoriów komputerowych. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zgodził się na przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 25. 

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.3111.526.2015.7 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc 

finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2015 r. w DPS  

w Zakrzewie. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 852, rozdział 85202, par. 

2130, o kwotę 509,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad. pkt 26. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie 

nr DPS-III/0303/56/2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Dyrektor poprosił o zmiany w planie dochodów tj. przesunięcie łącznej kwoty 5 400,00 zł  

z par. 0920 i 0970 do par. 0830 w związku ze zgonem mieszkanki i zwiększeniem liczby 

mieszkańców przyjętych na nowych zasadach. Ponadto w zakresie wydatków Dyrektor 

poprosił o przesunięcie oszczędności w kwocie 19 209,00 zł do par. 4210 na realizację 

bieżących zakupów dla mieszkanek oraz w kwocie 12 809,00 zł do par. 4260 na pokrycie 

braków na opłacenie wody i gazu ziemnego. Dyrektor poprosił także o przesunięcie kwoty 



356,00 zł z par. 4210 do par. 4300 w związku z koniecznością dokonania korekty w obrębie 

wydatków na DPS w Kotlinie. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora DPS w Zakrzewie.  

 

Ad. pkt 27. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Jarocinie nr ZSP/0312/7/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie wydatków, które wynikają  

z różnicy między planowanymi a faktycznie poniesionymi wydatkami. Ponadto dyrektor 

poinformował, że na dzień 31.12 br. wystąpią braki w wynagrodzeniach i pochodnych na 

łączną kwotę 70 500,00 zł. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowane zmiany a także na przyznanie 

szkole brakujących środków. 

 

Ad. pkt 28. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

nr ZSP 3111/24/2015 w sprawie sfinansowania zakupu maszyny myjącej na salę 

gimnastyczną. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie zwrócił się z prośbą  

o sfinansowanie zakupu maszyny myjącej na salę gimnastyczną. Koszt zakupu to kwota 

9 000,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu przedmiotowej maszyny. 

  

 



Ad. pkt 29. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 1 w Jarocinie nr GK 3121.24.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowią załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Dyrektor poprosił o przesunięcie oszczędności w kwocie 6 000,00 zł z par. 4110 do par. 4260 

na uregulowanie należności za energię. 

 

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

uwag zatwierdził zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 30. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Jarocinie nr PINB.311.2.17.2015.BL w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Zmiany polegają na przesunięciu oszczędności w kwocie 1 990,00 zł do par. 4210 (1 885,00 

zł) na zakup materiałów i wyposażenia oraz do par. 4270 (105,00 zł) na zakup usług 

remontowych- konserwacja drukarki. 

 

Członkowie Zarządu nie mięli pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili zaproponowane zmiany.  

 

Ad. pkt 31. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli wniosek Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.48.2015 w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2015 r. Komendant poprosił o dokonanie przesunięć  

w ramach posiadanego planu na kwotę 9 675,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

  



Ad. pkt 32. 

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

do wiadomości odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia nr MZ-L.075.11.2015 oraz 

Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Poznaniu nr WŚOZ-SSP.421.111.2015 na 

wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie rozważenia możliwości 

utworzenia gabinetów stomatologicznych w placówkach szkół ponadgimnazjalnych 

Powiatu Jarocińskiego. Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych. 

Pisma stanowią załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Ad. pkt 33.   

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zapoznali się z odpowiedzią Wiceprezesa Wielkopolskiej 

Izby Rolniczej w Poznaniu nr WIR.BW.KP.4095.2015 na wniosek Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska w sprawie rozważenia konieczności dopłat do wapna 

nawozowego dla rolników. Odpowiedź zostanie przekazana do Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska. 

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Ad. pkt 34. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2015 rok. Wyjaśnił, że jest to uchwała proceduralna, do podjętej na 

sesji Rady Powiatu Jarocińskiego w dniu 17 grudnia br., uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2015 r. Należy wprowadzić zmiany w planie finansowym wydatków zadań 

zleconych.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

 

 

 



Ad. pkt 35. 

W kolejnym punkcie 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 32 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna, którą należy podjąć z uwagi na uchwałę Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 36. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Zmiany zaproponowane w uchwale zostały przyjęte przez Zarząd na dzisiejszym 

posiedzeniu. 

 

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

jednogłośnie, bez uwag podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 37. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2015 rok.    

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej w poprzednim punkcie uchwały Zarządu 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 38. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 

2015 r. Jest to kolejna uchwała proceduralna do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu 

uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 39. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Z uwagi na pisma Referatu Dróg Powiatowych ustala się wykaz wydatków budżetu powiatu 

jarocińskiego na 2015 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie 

zostają ujęte dwa zadania: „Przebudowa chodników na ul. Malinowskiego i Podchorążych  

w Jarocinie” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Hilarów- Wola Książęca”. 

 

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

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

 

Ad. pkt 40. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

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

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Objaśnienia przyjętych w uchwale kwot zostały załączone do powyższego projektu uchwały.  

 

Członkowie Zarządu nie mieli pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili projekt uchwały. 

 

 



Ad. pkt 41. 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdzili omówiony przez Skarbnik projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. Zmiany zawarte  

w uchwale zostały zatwierdzone przez Zarząd na obecnym posiedzeniu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Ad. pkt 42. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2016 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że z uwagi na uchwalenie w dniu 17 grudnia 2015 r., budżetu powiatu na 

przyszły rok, należy ustalić plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi na rok 2016. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 43. 

Skarbnik przedstawił do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie opracowania planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego 

na 2016 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Ustala się plan finansowy na 2016 rok dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie w podziale na 

działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków, zgodnie z uchwałą Rady 

Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

2016 r. 

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w pięcioosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) podjął uchwałę. 

 



Ad. pkt 44. 

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.24. 

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

Pismo stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Referat Inwestycji poprosił o wprowadzenie zamian tj. zmniejszenie o kwotę 100,00 zł  

w rozdziale 60014 par. 4110 oraz 10,00 zł w par. 4120 i przesunięcie ich do rozdziału 85202 

odpowiednio do par. 4110 i 4120. Zmiana wynika z nieznacznych przesunięć w wydatkach 

związanych z zarządzaniem projektem „Termomodernizacja budynku realizowana  

w zadaniach Przebudowa, rozbudowa, i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

budynku socjalno- administracyjnego na potrzeby DPS”. Powyższe przesunięcia należy 

również dokonać w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

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

jednogłośnie, pozytywnie rozpatrzył pismo Referatu Inwestycji. 

 

b) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.19.2015.ZM w sprawie dokonania zmiany nazwy 

zadania. 

Pismo stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zmianę nazwy z „Dofinansowanie klatki schodowej do 

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

stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego” na „Budowa klatki schodowej w budynku 

usytuowanym na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1, stanowiącej 

własność Powiatu Jarocińskiego”. 

  

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 



 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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