
Protokół Nr 55/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 03 lutego 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 03 lutego 2016 r. został ustalony przez  

p. Wicestarostę w trybie pilnym. Posiedzenie odbyło się w przerwie połączonych Komisji 

Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Budżetu i Rozwoju. W obradach wzięło udział czterech 

Członków Zarządu zgodnie z listą obecności.  

 

Wiceprzewodniczący Zarządu p. Mikołaj Szymczak rozpoczął posiedzenie, witając 

wszystkich przybyłych.  

 

Ad. pkt. 2 

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

do niego uwagi. Zarząd w składzie, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad, następnie 

przystąpiono do jego realizacji:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

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

4. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie oddania  

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

położonej w Jarocinie. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3  

Wicestarosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

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

zarządu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Wyjaśnił, że powyższy projekt został zatwierdzony przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 26 

stycznia 2016 r. Zarząd zaproponował wówczas,  udzielić bonifikaty od opłaty rocznej  



w wysokości 99 % oraz oddać całą nieruchomość, łącznie ze stawem na rzecz Domu Pomocy 

Społecznej w Zakrzewie. Z uwagi na toczącą się dyskusję na połączonym posiedzeniu 

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Budżetu i Rozwoju, Wicestarosta poprosił 

Członków Zarządu o zajęcie stanowiska. 

 

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

Z. Kuzdżał podtrzymał swoje stanowisko z poprzedniego posiedzenia Zarządu i  zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, w wysokości 99 %, za nieruchomości 

w Kotlinie dz. nr 110/1 i nr 113/4, w całości oddane w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy 

Społecznej w Zakrzewie. 

  

Ad. pkt 4. 

Członkowie Zarządu ponownie zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

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

nieruchomości położonej w Jarocinie na czas nieoznaczony. Tym samym Zarząd 

podtrzymał swoją decyzję z posiedzenia z dnia 26 stycznia 2016 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. pkt 5. 

Sprawy bieżące: 

Nikt nie wniósł dodatkowych spraw. 

 

 

 

Wicestarosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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