
Protokół Nr 54/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 26 stycznia 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 26 stycznia 2016 r. został ustalony wcześniej 

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

z listą obecności. Nieobecny był Członek Zarządu Mirosław Drzazga. Ponadto  

w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

3. Przemysław Masłowski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie, 

4. Piotr Banaszak  - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych, 

5. Janusz Krawiec  - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie 

6. 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, 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 46/15 z posiedzenia w dniu 07.12.2015 r., nr 47/15  

z posiedzenia w dniu 14.12.2015 r., nr 48/15 z posiedzenia w dniu 17.12.2015 r.,  

nr 49/15 z posiedzenia w dn. 21.12.2015 r. oraz nr 50/15 z posiedzenia w dn. 

22.12.2015 r. 

4. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018. 



5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

nr FN.3011.1.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

6. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Energa- Operator Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 

7. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. 

8. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie oddania  

w użyczenie Szpitalowi Powiatowemu w Jarocinie Spółce z o.o. nieruchomości 

położonej w Bachorzewie. 

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

NG.3026.1.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

NG.3026.2.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

11. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3000.01.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

12. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.7021.3.02.2016.RW  

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nowego samochodu. 

13. Rozpatrzenie wniosku Pani Pauliny Wojaczyk w sprawie partycypacji w kosztach 

przebudowy kolektora deszczowego znajdującego się w Mieszkowie. 

14. Rozpatrzenie pisma Sołectwa Sucha- Sierszew w sprawie dokończenia i odnowienia 

odcinka drogi Kotlin- Sucha w miejscowości Sierszew- Sucha.  

15. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R.RI.032.1.2016.FK w sprawie 

możliwości ubiegania się o środki z rezerwy subwencji ogólnej. 

16. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.042.1.2016.ZP w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

17. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.1.2016.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

18. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia 

porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej. 

19. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Jarocińskiego. 



20. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Policji nr ZW-D-237/1/2016  

w sprawie wsparcia w formie darowizny rzeczowej lub finansowej na realizację 

budowy parkingu przy nowej siedzibie Komendy. 

21. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026. 

1.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podania do 

publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków na 

dofinansowanie w roku 2016 kosztów związanych z likwidacją wyrobów 

zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Jarociński. 

24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Jarocinie nr ZSP-3111/1/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie 

indywidualne ucznia. 

25. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.2.2016.MB2  

w sprawie zwiększenia budżetu Wydziału w rozdziale 75075 par. 4300. 

26. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.8360.17.2015.BK3  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

III/0303/2/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

28. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarocinie  

nr PINB.311.2.2.2016.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

29. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.2.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

30. Przyjęcie do wiadomości informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111. 

607.2015.7 w sprawie blokady środków. 

31. Przyjęcie do wiadomości informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111. 

611.2015.4 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2015. 

32. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przystąpienia 

Powiatu Jarocińskiego do „Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na 

Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12”. 



33. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad nr O.PO.Z-1.4202.5.20165.as na interpelację radnych Janiny Nicke  

i Teodora Grobelnego w sprawie wyrównania nierówności na skrzyżowaniu drogi 

krajowej nr 12 z drogą powiatową w kierunku Borzęciczek.  

34. Udzielenie upoważnienia dla dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu do 

zaciągania w roku 2016 zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie 

przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2028. 

35. Przyjęcie do wiadomości opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu 

Jarocińskiego oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Powiat 

Jarociński.  

36. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podania do 

publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2016 rok.  

39. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

40. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

41.  Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

42. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 46/15 z posiedzenia w dniu 07.12.2015 r., 

nr 47/15 z posiedzenia w dniu 14.12.2015 r., nr 48/15 z posiedzenia w dniu 17.12.2015 r.,  

nr 49/15 z posiedzenia w dn. 21.12.2015 r. oraz nr 50/15 z posiedzenia w dn. 22.12.2015 r. 

Zapytał, czy są uwagi do protokołów? 



 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził ich treść.  

 

Ad. pkt 4. 

Przemysław Masłowski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Jednym z zadań w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo- wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej, jest opracowanie  

i realizacja 3- letnich powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej. Program zawiera 

między innymi limit rodzin zastępczych zawodowych w danym roku. Zakłada się, że 

realizacja trzyletniego programu ma umożliwi ć ograniczenie umieszczania dzieci  

w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej  

w perspektywie najbliższych lat. Działania takie mają w konsekwencji doprowadzić do 

wykluczenia zjawiska sieroctwa społecznego.  

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożony projekt uchwały.   

 

Ad. pkt 5. 

Dyrektor Masłowski omówił pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.1.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że zwraca się z prośbą o przesunięcie środków z par. 4260 w kwocie 17 000,00 zł 

do nowo utworzonego par. 4400 z uwagi na konieczność wynajmu pomieszczeń biurowych 

dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.  

 

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

uwag zatwierdził przedłożone zmiany.   

 



*** 

Członek Zarządu Zbigniew Kuzdżał poprosił Dyrektora PCPR o przygotowanie pisemnej 

informacji ile osób na koniec 2015 r. zostało zwolnionych, czym to było spowodowane, czy 

ktoś na miejsce tych osób został zatrudniony oraz jakie są oszczędności wynikające ze 

zwolnienia.    

 

*** 

Dyrektor Masłowski poinformował Zarząd, że posiada samochód służbowy marki Seat 

Cordoba 2008 r., silnik 1,4 benzyna, z klimatyzacją, przebieg ponad 50 tys. km, garażowany,  

w komplecie posiada koła letnie i zimowe. Dodał, że auto zostało zakupione z dotacji  

z Urzędu Marszałkowskiego, i było użytkowane przez pracowników PCPR sporadycznie. 

 

Zarząd przeanalizuje możliwość przejęcia tego samochodu. 

 

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Energa- 

Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-

557 Gdańsk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przedmiotem powyższej uchwały jest ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 

nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego w Bachorzewie, dz. nr 

316/5 i dz. nr 315/1, na rzecz Energa- Operator Sp. Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 7. 

Członkowie Zarządu zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 



Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego o oddanie w trwały zarząd nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów 

wsi Kotlin jako działki nr 110/1, na której usytuowany jest staw i nr 113/4, na której znajduje 

się budynek oraz zespół dworsko- parkowy. Ponadto Dyrektor zwrócił się z prośbą  

o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Opłata wynosi 0,3 % 

wartości nieruchomości, czyli 34 705,20 zł rocznie.  

 

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

zaproponował udzielenie bonifikaty w wysokości 99% i zatwierdził projekt uchwały.  

 

Ad. pkt 8. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie oddania w użyczenie Szpitalowi Powiatowemu w Jarocinie Spółce z o.o. 

nieruchomości położonej w Bachorzewie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą o dalsze oddanie w użyczenie 

nieruchomości położonej w Jarocinie dz. nr 316/5, wraz z usytuowanym na niej lądowiskiem 

dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dotychczasowa umowa 

wygaśnie w dniu 19 lutego 2016 r. 

 

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

jednogłośnie zaproponował oddanie w/w nieruchomości na rzecz Szpitala Powiatowego  

w Jarocinie Sp. z o.o. na czas nieoznaczony i zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 9. 

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

NG.3026.1.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu 

finansowego w rozdziale 71012 par. 4300 „Usługi obce” w kwocie 10 000,00 zł. Środki są 

niezbędne do przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości położonych w Tarcach, dz. nr 



165/4 i nr 165/5 oraz doprowadzenie jej do stanu faktycznego, w związku z roszczeniem 

firmy Rybhand. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził 

zgodę na zwiększenie budżetu Referatu. 

 

Ad. pkt 10. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.2.2016.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zwiększenie par. 6050 o kwotę 46 000,00 zł na realizację 

inwestycji „Budowa klatki schodowej w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej 

w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego”, par. 4300  

o kwotę 40 000,00 zł na koszty związane z utrzymaniem nieruchomości położonej  

w Zakrzewie (koszty ochrony budynku po zmianie siedziby DPS) a także zwiększenie par. 

4360 o kwotę 4 000,00 zł na regulowanie opłat związanych z utrzymaniem Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie.  

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził 

zgodę zwiększenie planu finansowego Referatu.   

 

Ad. pkt 11.  

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3000. 

01.2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Referat poprosił o zmiany w ramach par. 4300 zmniejszenie o 101 000,00 zł a zwiększenie  

o 36 000,00 zł, w ramach par. 4270 zwiększenie o 65 000,00 zł a w par. 6050 zmniejszenie  

o 1 200 000,00 zł a zwiększenie o 1 400 000,00 zł. 

 



Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził 

zgodę zaproponowane zmiany. 

 

Ponadto Zarząd zdecydował, żeby Referat Dróg Powiatowych przygotował rankingu dróg, 

których nawierzchnia powinna zostać utrwalona powierzchniowo. Ranking powinien zostać 

ułożony od najbardziej zniszczonych dróg do tych, których stan nie jest najgorszy. Ponadto 

Zarząd prosi o przedstawienie, w jakiej kolejności będą realizowane projekty założone  

w budżecie.  

 

Ad. pkt. 12. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.7021. 

3.02.2016.RW w sprawie wyrażenia zgody na zakup nowego samochodu. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Referat Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o zakup nowego samochodu, z uwagi na 

niedopuszczenie do dalszej eksploatacji samochodu osobowego Fiat Punto, który służył do 

dokonywania objazdów dróg powiatowych. Na podstawie wskazań licznika ustalono, że 

średni miesięczny przebieg wynosi ponad 1 500 km, co pozwala oszacować, że 

średniorocznie trzeba przejechać blisko 20 tys. km. Taki przebieg wskazuje na zasadność 

nowego samochodu, gdyż użytkowanie starszego pojazdu może generować dodatkowe 

koszty związane z naprawami. Proponowany samochód do zakupu to Fiat Qubo Dynamic 

1.477 km- rocznik 2015. Zgodnie z rozeznaniem cenowym, najtańszą ofertę przedstawiło 

Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR Sp. z o.o. z Poznania w kwocie 46 398,86 zł.  

 

Zbigniew Kuzdżał był zdania, aby nie kupować nowego samochodu, tylko przejąć auto po 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie i przekazać je do użytkowania 

służbowego do Referatu Dróg Powiatowych, wraz z garażem, którym dysponuje PCPR. 

Dodał, że auto z PCPR nie jest wyeksploatowane i przez kilka lat może posłużyć Referatowi 

Dróg. 

 

Wicestarosta był odmiennego zdania i zaproponował zakup nowego auta, ponieważ biorąc 

pod uwagę ilość przejeżdżanych rocznie kilometrów auto z PCPR wyeksploatuje się zbyt 

szybko i problem powróci.  

 



W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał odrzucił prośbę 

Referatu Dróg o zakup nowego auta. Zarząd zdecydował, żeby wystąpić do PCPR  

w Jarocinie z prośbą o bezpłatne przekazane auta marki Seat Cordoba wraz z garażem na 

potrzeby Referatu Dróg Powiaowych. Wicestarosta wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. pkt 13. 

Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych przedstawił pismo Pani Pauliny 

Wojaczyk w sprawie partycypacji w kosztach przebudowy kolektora deszczowego 

znajdującego się w Mieszkowie. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

  

Kierownik wyjaśnił, że w Mieszkowie z ulicy Osieckiej przez działkę prywatna jest 

poprowadzony kolektor deszczowy ok 80m. Kolektor biegnie pod altaną i pod budynkiem 

gospodarczym i zbiera wody opadowe z dwóch ulic Osieckiej (powiatowej) i ul. Nowej 

(gminnej). Kolektor jest stary i zaczyna się kruszyć. Kierownik dodał, że Gmina Jarocin 

swoje kanalizacje deszczowe przekazuje do administrowania Przedsiębiorstwu Wodociągów 

i Kanalizacji w Jarocinie, dlatego jest propozycja, aby porozmawiać z Gminą Jarocin, 

przekazać im to zadanie, żeby PWiK wykonał cały odcinek kanalizacji deszczowej. 

 

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

z tematem i zaproponował, aby Referat Dróg wystąpił do PWiK w Jarocinie z prośbą  

o oszacowanie rzeczywistego kosztu wykonania kolektora.  

 

Ad. pkt 14. 

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

z pismem Sołectwa Sucha- Sierszew w sprawie dokończenia i odnowienia odcinka drogi 

Kotlin- Sucha w miejscowości Sierszew- Sucha. Zarząd widzi potrzebę przebudowy nie 

tylko tego odcinka drogi, ale całego ciągu do Dobieszczyzny i dalej w kierunku Żerkowa. 

Zadanie to jest bardzo kosztowne i możliwe do realizacji tylko przy pozyskaniu środków 

zewnętrznych. Pozyskanie ich w roku 2016 nie było możliwe, gdyż w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych można było uzyskać środki tylko na jedno zadanie,  

a priorytetowa inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej Witaszyczki - Zakrzew - 

Galew, której I etap będzie realizowany w roku bieżącym. Przebudowa drogi od Sierszewa  

w kierunku Dobieszczyzny będzie brana pod uwagę przy planowaniu inwestycji na lata 



następne. Aby poprawić bezpieczeństwo ruchu na odcinku Sierszew - Sucha po okresie 

zimowym zostaną ustawione znaki D-42 i D-43 oraz wykonany zostanie remont cząstkowy 

nawierzchni. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. pkt 15. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Inwestycji nr R.RI.032.1.2016.FK  

w sprawie możliwości ubiegania się o środki z rezerwy subwencji ogólnej. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Sprawa była już poruszana na posiedzeniu w dniu 12 stycznia. Referat Inwestycji 

poinformował, że Powiat ma możliwości pozyskania w 2016 roku środków z rezerwy 

subwencji ogólnej. Inwestycją, która spełnia warunki ubiegania się o dofinansowanie jest 

zadanie „Przebudowa mostu w km 3+020 drogi powiatowej 4202P nad rzeką Lutynia  

w miejscowości Magnuszewice”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3 258 045,83 zł,  

z czego z rezerwy można otrzymać maksymalnie 50 % tej wartości. Pozostałą część Powiat 

zobowiązany jest pokryć z własnych środków. W związku z powyższym Referat Inwestycji 

zwrócił się do Wójta Gminy Kotlin z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 400 000,00 

zł na to zadanie. W odpowiedzi Wójt poinformował, że nie ma możliwości finansowych 

wsparcia tego przedsięwzięcia.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, zdecydował, że Powiat nie będzie ubiegał się o środki z rezerwy ogólnej.  

 

 

Ad. pkt 16. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.042.1.2016.ZP 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wynikają z otrzymanej w dniu 20.01.2016 r. 

umowy na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  

w Jarocinie. 

 



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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 17. 

Następne pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.1.2016.FK w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. wynikało z faktu podjęcia przez Radę Miejską w Jarocinie w dniu 

27 listopada 2015 r. uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Jarocińskiemu w roku 2016 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa 

drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie” oraz na opracowanie 

dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie 

budowy ścieżki rowerowej Jarocin- Wilkowyja- Żerków”. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

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

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

 

Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu 

administracji rz ądowej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w przedmiocie przejęcia zadań  

z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o powszechnym obowiązku 

obronnym. Zadanie polega na zawieraniu i podpisywaniu w imieniu Wojewody 

Wielkopolskiego umów zlecenia z zakładami opieki zdrowotnej, lekarzami prowadzącymi 

indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie  

i psychologami na przeprowadzenie badań specjalistycznych w tym psychologicznych oraz 

obserwacji szpitalnej dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jarocinie.  

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził projekt uchwały.  

 



Ad. pkt 19. 

Członkowie Zarządu zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  

i Porządku Publicznego został przygotowany przez działającą przy Staroście Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku. Program wskazuje obszary zagrożeń występujących na terenie 

powiatu jarocińskiego. Przedstawia przedsięwzięcia i zadania, które mają za zadanie 

rozpoznać, zlikwidować lub ograniczyć zagrożenia, a jednocześnie podnoszą poczucie 

bezpieczeństwa obywateli. 

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził projekt uchwały. 

    

Ad. pkt 20. 

Zarząd rozpatrzył pismo Komendanta Powiatowego Policji nr ZW-D-237/1/2016  

w sprawie wsparcia w formie darowizny rzeczowej lub finansowej na realizację budowy 

parkingu przy nowej siedzibie Komendy. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe  

w kwocie 350 000,00 zł na budowę parkingu przy nowej siedzibie Komendy Powiatowej 

Policji w Jarocinie ul. Bohaterów Jarocina 15. Proces budowlany nowej siedziby zostanie 

zakończony w bieżącym roku, dlatego zachodzi potrzeba utwardzenia terenu i wykonania 

parkingu na gruncie przyległym do KPP w Jarocinie oraz do lądowiska dla śmigłowców 

ratownictwa medycznego.  

 

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

jednogłośnie zdecydował, że nie ma środków na dofinansowanie w/w zadania. Zarząd 

wystąpi z pismem do Gmin wchodzących w skład powiatu z prośbą o partycypację  

w kosztach budowy parkingu. 

 



Ad. pkt 21. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr 

A-OB.3026. 1.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków między zadaniami w par. 4300  na 

kwotę 6 910,00 zł oraz w ramach zadań z par. 4210 na kwotę 18 000,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedmiotowe zmiany. 

 

Ad. pkt 22. 

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

jednogłośnie, podjęli uchwałę Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podania do 

publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków na dofinansowanie 

w roku 2016 kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na 

terenie powiatu jarocińskiego. Początkowy termin składania wniosków wyznacza się na 

dzień 08 lutego 2016 r., natomiast końcowy termin został określony w załączniku nr 1 do 

uchwały nr XV/122/15 Rady Powiatu Jarocińskiego na dzień 28 lutego 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad. pkt 23. 

Starosta przedłoży do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Jarociński.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Po dokonaniu analizy poniesionych w roku 2015 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński przyjmuje 

się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat  

Jarociński.  



Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjął 

powyższą uchwałę. 

 

Ad. pkt 24. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, wyrazili zgodę na 14 godzin zajęć indywidualnych dla ucznia Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie Dariusza Piechockiego w okresie od 01.02.2016 r. 

do 24.06.2016 r. Nauczanie indywidualne  

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. pkt 25. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.2.2016.MB2 w sprawie zwiększenia budżetu Wydziału w rozdziale 75075 par. 

4300. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu o kwotę 12 200,00 zł na 

realizację usług promocyjnych polegających na udziale w II etapie konkursu „Modernizacja 

Roku 2015”. Udział w konkursie pozwoli na ogólnopolską promocję największej powiatowej 

inwestycji- Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. 

 

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

wyraził zgodę na udział w konkursie Modernizacja Roku 2015 i przyznał środki  

w wysokości 12 200,00 zł na ten cel. Środki będą pochodziły z rezerwy ogólnej. 

 

Ad. pkt 26. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.8360.17.2015.BK3 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Wydział zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu o kwotę 11 332,00 zł. Zmiany są związane 

ze zwiększeniem liczby uczestników WTZ w Jarocinie z 45 do 48 oraz w związku  

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.12.2015 r. zmieniającym rozporządzenie  



w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim  

i powiatowym. 

 

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

Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzył pismo Wydziału Oświaty.  

 

Ad. pkt 27. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Zakrzewie nr DPS-III/0303/2/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków z par. 4260 w kwocie 15 480,00 zł do 

par. 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne, z par. 4300 w kwocie 5 000,00 zł do par. 

4170 na wynagrodzenia bezosobowe oraz w kwocie 4 000,00 zł do par. 4480 na podatek od 

nieruchomości. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził 

zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 28. 

Zarząd rozpatrzył pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarocinie  

nr PINB.311.2.2.2016.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 

283,00 zł z par. 4020 do par. 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany.  

  

Ad. pkt 29. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320.2.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowią załącznik nr 26 do protokołu. 



Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu jednostki o łączną kwotę 107 076,00 zł. 

Zwiększenie środków w paragrafach płacowych wynika z dokonanej w grudniu 2015 r. 

podwyżki wynagrodzeń.  

 

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

zdecydował, że zanim podejmie decyzję o zwiększeniu budżetu jednostki, Dyrektor ma 

przygotować planu rozwoju, wizji funkcjonowania lub ewentualnej reorganizacji 

Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie, w celu zwiększenia efektywności działania 

placówki. 

 

Ad. pkt 30 i pkt 31 

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

uwag, przyjął do wiadomości informacj ę Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111. 

607.2015.7 w sprawie blokady środków oraz nr FB-I.3111.611.2015.4 w sprawie 

zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2015. Zarząd przyjął powyższe informacji do 

wiadomości z uwagi na to, że zmiany dotyczą roku 2015, który już się zakończył. 

Pisma stanowią odpowiednio załącznik nr 27 i nr 28 do protokołu. 

 

Ad. pkt 32. 

W kolejnym punkcie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, 

jednogłośnie zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie przystąpienia Powiatu Jarocińskiego do „Stowarzyszenia Jednostek 

Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12”. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Ad. pkt 33.   

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał zapoznali się z odpowiedzią z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad nr O.PO.Z-1.4202.5.20165.as na interpelację radnych Janiny Nicke  

i Teodora Grobelnego w sprawie wyrównania nierówności na skrzyżowaniu drogi 

krajowej nr 12 z drogą powiatową w kierunku Borzęciczek. Odpowiedź na interpelację 

zostanie przekazana radnym. 

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 



Ad. pkt 34. 

Skarbnik przedstawił do zatwierdzenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek 

organizacyjnych powiatu do zaciągania w roku 2016 zobowiązań z tytułu umów, 

nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2028, których realizacja w roku 

budżetowym i w następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki  

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.   

Projekt upoważnienia stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał, udzielił stosownych upoważnień dla dyrektorów jednostek organizacyjnych 

powiatu.  

 

Ad. pkt 35. 

W następnym punkcie Członkowie Zarządu w czteroosobowym składzie (Starosta, 

Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) zapoznali się z pozytywną opinią Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości planowanej 

kwoty długu Powiatu Jarocińskiego oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 

przez Powiat Jarociński. Skarbnik dodał, że RIO ocenia jednostkę przed i po uchwaleniu 

budżetu stąd te opinie. 

Pisma stanowią załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Ad. pkt 36. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podania 

do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu bud żetu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu 

budżetu jednostki samorządu, w tym kwotę nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach 

niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach 

publicznych. 

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 



Ad. pkt 37. 

Skarbnik przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

W uchwale zostały zawarte zmiany zatwierdzone przez Zarząd na dzisiejszym posiedzeniu. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjął 

uchwałę.  

 

Ad. pkt 38. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi na 2016 rok. Jest to uchwała proceduralna do podjętej 

na dzisiejszym posiedzeniu uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 39. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały 

Zarządu w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 40. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028. 



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, 

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

 

 

Ad. pkt 41. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak 

oraz Z. Kuzdżał zatwierdzili omówiony przez Skarbnik projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Zmiany zawarte  

w uchwale zostały zatwierdzone przez Zarząd na obecnym posiedzeniu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Ad. pkt 42. 

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Zakrzewie nr DPS-III/0303/3/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Janusz Krawiec wyjaśnił, że zwraca się  

z prośbą o zwiększenie budżetu jednostki o kwotę 72 272,00 zł na wpłatę należności głównej 

wraz z odsetkami na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Od decyzji Prezesa Zarządu PFRON o wysokości zobowiązań DPS w Zakrzewie wobec 

PFRON za okres od maja do listopada 2010 r. zostało złożone odwołanie do Ministra Pracy, 

a następnie po utrzymaniu jej w mocy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie. WSA decyzję uchylił, ale Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję 

WSA i przekazał ją w całości do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie, dokonując jednocześnie ustaleń niekorzystnych dla DPS  

w Zakrzewie. Ostatecznie WSA, kierując się wskazaniami NSA, oddalił skargę DPS i ustalił 

wysokość zobowiązań wobec PFRON. Dom Pomocy Społecznej, mając na uwadze opinię 

radcy prawnego Huberta Olejniczaka, o niecelowości wnoszenia skargi kasacyjnej od 

powyższego wyroku do NSA, prosi o zwiększenie budżetu celem zapłaty ustalonych 



w zaskarżonej decyzji zobowiązań głównych w wysokości 44 772,00 zł wraz z odsetkami 

ustawowymi 27 500,00 zł. 

Opinia prawna stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. 

 

b) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr D.1101.1.2016 w sprawie wyrażenia zgody na 

zatrudnienie Pana Marcina Nowaka jako nauczyciela praktycznej nauki zawodu  

w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.  

Pismo stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dyrekcja szkoły ma możliwość zatrudnienia osoby 

posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za 

odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie 

tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zatrudnienie przez szkołę M. Nowaka. 

 

c) Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał jednogłośnie 

wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania z „Budowa ulicy Wybudowanej w Jarocinie- II 

etap” na „Przebudowa ulicy Wybudowanej w Jarocinie- II etap” , o którą wnioskował 

Referat Dróg Powiatowych pismem R-DP.3000.03.2016.KB. 

Pismo stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 



 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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