
Protokół Nr 57/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 09 marca 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 09 marca 2016 r. został ustalony wcześniej 

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

z listą obecności. Nieobecny był Wicestarosta Mikołaj Szymczak. Ponadto  

w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Ewa Gościniak  - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa, 

3. Piotr Banaszak  - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych, 

4. Alicja Staniszewska - Główny specjalista w Referacie Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

 

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 55/16 z posiedzenia w dniu 03 lutego 2016 r. oraz nr 56/16  

z posiedzenia w dniu 19 lutego 2016 r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na "Przebudowie drogi 

powiatowej Jarocin- Wola Książęca". 

5. Zapoznanie się z pismem Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.7021.3.14.2016.RW- 

ranking dróg na których należy wykonać powierzchniowe utrwalanie. 



6. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3000.04.2016.KB  

w sprawie wskazania zadań inwestycyjnych priorytetowych w roku 2017 do 

opracowania dokumentacji technicznych. 

7. Rozpatrzenie pisma Gminy Jarocin nr WR-RGK.723.47.2016 w sprawie zmiany 

kategorii dróg. 

8. Uzgodnienie wstępnego przebiegu gazociągu zasilającego podziemny magazyn gazu 

Damasławek. 

9. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3000.06.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

10. Rozpatrzenie interpelacji radnego Walentego Kwaśniewskiego nr A-OB-BR. 

0003.15.2016.PA w sprawie wymalowania oznakowania poziomego na drodze 

powiatowej nr 4192 Kotlin- Sucha. 

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

NG.684.2.10.2016.ZM w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie ochrony obiektu po 

DPS w Zakrzewie. 

12. Rozpatrzenie wniosku Pani Haliny Pietlickiej- najemcy lokalu nr 2 w Tarcach 16  

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu płatności czynszu najmu. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie oddania  

w użyczenie Klubowi Żeglarskiemu "Wodniak" w Jarocinie pomieszczeń 

usytuowanych w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Jarocinie, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego 

oraz obniżenia ceny wywoławczej. 

15. Rozpatrzenie pisma Referatu Komunikacji nr A-RK.3020.2.2016.KP w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2016 r. 

16. Rozpatrzenie pisma Referatu Budownictwa i Środowiska nr R-BS.3032.3.2016.FS  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

17. Zatwierdzenie zasad i form organizacji masowych proedukacyjnych akcji 

ekologicznych o zasięgu powiatowym, planowanych do realizacji w roku 2016. 

18. Zatwierdzenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu 

Pomocy Społecznej w Zakrzewie, wychowanka w Domu Wsparcia Dziecka  

i Rodziny Domostwo w Górze oraz dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo- 

Wychowawczej Dom Wspomożycielki w Dobieszczyźnie. 



19. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.3026.8.2016.DS w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

20. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy  

w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia 

przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

21. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.3026.7.2016.KK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

22. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B.302.5.2016.KD w sprawie zmian w planie finansowym na  

2016 r. 

23. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznego w Jarocinie 

nr P.P-P.330.9.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

24. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.2.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

25. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Zakrzewie  

nr DPS-III/0303/7/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

26. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie 

nr PF-0332.3.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

27. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie  

nr FK.0320.8.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

28. Rozpatrzenie interpelacji radnych S. Martuzalskiego, W. Kwaśniewskiego oraz  

L. Mazurka w sprawie doprecyzowania informacji w sprawie przeznaczenia środków 

z emisji obligacji. 

29. Zapoznanie się z pismem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski  

w Poznaniu nr SGiPW/47/2016 w sprawie bobra europejskiego. 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniającego 

uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji  

o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

32. Sprawy bieżące. 



a. Rozpatrzenie wniosku Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Jarocinie nr ZSO.4112.2.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie 

indywidualne dla uczennicy. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 55/16 z posiedzenia w dniu 03 lutego 

2016 r. oraz nr 56/16 z posiedzenia w dniu 19 lutego 2016 r. 

Zapytał, czy są uwagi do protokołów? 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził ich treść.  

 

Ad. pkt 4. 

Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na 

"Przebudowie drogi powiatowej Jarocin- Wola Książęca". 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Wyjaśnił, że Zarząd opiniował już przebudowę drogi powiatowej Jarocin- Wola Książęca, na 

odcinku leżącym na terenie Gminy Jarocin. Teraz jest potrzebna opinia tego zadania na 

odcinku leżącym na terenie Gminy Kotlin. W związku z powyższym proponuje się 

pozytywnie zaopiniować przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi powiatowej 

Jarocin- Wola Książęca.  

 

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

pozytywnie zaopiniował realizację w/w inwestycji i podjął uchwałę.   

 

Ad. pkt 5. 

Zarząd zapoznał się z pismem Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.7021.3.14.2016.RW- 

ranking dróg na których należy wykonać powierzchniowe utrwalanie. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 



Kierownik Banaszak wyjaśnił, że po przeanalizowaniu stanu dróg, Referat przedstawia 

propozycję dróg, na których należy wykonać podwójne powierzchniowe utrwalenie i są to: 

- Panienka- granica powiatu, 

- Cerekwica – Strzyżewko, 

- Nosków – Cerekwica, 

- Wilczyniec – granica powiatu, 

- Roszków – Siedlemin, 

- Osiek – Mieszków, 

- Orpiszewek – granica powiatu.  

 

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

jednogłośnie, przyjął do wiadomości wykaz dróg do podwójnego powierzchniowego 

utrwalenia. Zarząd będzie jeszcze dyskutował o kolejności dróg, na których będzie 

wykonane powierzchniowe utrwalania. 

 

Ad. pkt 6. 

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

3000.04.2016.KB w sprawie wskazania zadań inwestycyjnych priorytetowych  

w roku 2017 do opracowania dokumentacji technicznych. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał, wskazał zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Żerków- Dobieszczyzna- 

granica powiatu- Sucha Parzew jako zadanie inwestycyjne priorytetowe  

w roku 2017 do opracowania dokumentacji technicznych. Zadanie zostanie podzielone na 

dwa etapy: I etap Żerków- Dobieszczyzna- granica powiatu- odcinek 10,5 km, II etap 

Dobieszczyzna- Sucha-Parzew- 6 km. 

 

Ad. pkt 7. 

Zarząd rozpatrzył pismo Gminy Jarocin nr WR-RGK.723.47.2016 w sprawie zmiany 

kategorii dróg. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 



Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg wyjaśnił, że Gmina Jarocin zaproponowała zmianę 

kategorii drogi gminnej- ul. Szkolnej w miejscowości Cielcza na drogę powiatową oraz dróg 

powiatowych- ul. Słonecznej i Wiosennej w Jarocinie na kategorię dróg gminnych.  

  

W wyniku dyskusji Zarząd 3 głosami „za” (Starosta, M. Drzazga, P. Franczak) oraz  

1 „wstrzymującym” (Z. Kuzdżał), wyraził zgodę na przygotowanie uchwały intencyjnej  

w sprawie zmiany kategorii w/w dróg. 

 

Ad. pkt 8. 

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

zatwierdzili propozycję odpowiedzi, przygotowanej przez Referat Dróg Powiatowych, na 

pismo Biura Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z Wrocławia,  

w sprawie zaopiniowania opracowania „Koncepcji Programowo- Przestrzennej 

gazociągu łączącego system przesyłowy z Kawernowym Podziemnym Magazynem Gazu 

Damasławek”. Zarząd Powiatu Jarocińskiego, jako zarządca dróg postanawia zaopiniować  

z uwagami trasę w/w inwestycji. Uwagi zostały przedstawione w odpowiedzi na pismo.   

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. pkt 9. 

Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg przedstawił pismo nr R-DP.3000.06.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że zmiany dotyczą scalenia zadań w ramach paragrafu, celem sprawniejszej 

realizacji budżetu.  

Skarbnik zauważył, że, nie można połączyć niektórych zadań przedstawionych w piśmie,  

z uwagi na to, że zostały już podpisane umowy na ich realizację. Są to dzierżawa i montaż 

urządzeń GPS, utrzymanie zadrzewienia i naprawa studni oraz wypustów, odtworzenie 

rowów a także uzupełnienie ubytków masą na zimno.  

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

 



Ad. pkt 10. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia interpelację radnego Walentego Kwaśniewskiego nr 

A-OB-BR.0003.15.2016.PA w sprawie wymalowania oznakowania poziomego na drodze 

powiatowej nr 4192 Kotlin- Sucha. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Referat Dróg Powiatowych zaproponował, aby odpowiedzieć, iż w budżecie powiatu na rok 

2016 posiada środki tylko na odmalowanie istniejących przejść dla pieszych. W związku  

z tym w/w oznakowanie może być zrealizowane tylko w przypadku uzyskania oszczędności 

na innych zadaniach zaplanowanych na bieżący rok. Środki przeznaczone na zimowe 

utrzymanie dróg obejmują nie tylko okres zimowy w I kwartale ale również w IV kwartale, 

dlatego poziom ewentualnych oszczędności w tym zakresie będzie można określić dopiero 

pod koniec roku. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawioną propozycję odpowiedzi. 

 

*** 

Korzystając z obecności kierownika, Zbigniew Kuzdżał zasugerował, żeby Referat Dróg 

ponownie zajął się sprawą nasadzeń drzew na drodze Żerków- Żerniki. 

 

Pan Banaszak wyjaśnił, że wznowią sprawę po wyciągnięciu dokumentów z archiwum 

Zarządu Dróg Powiatowych.  

 

Ad. pkt 11.  

Na posiedzenie Zarządu została zaproszona Alicja Staniszewska, Główny specjalista  

w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która przedstawiła pismo nr R-GN-

NG.684.2.10.2016.ZM w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie ochrony obiektu po DPS 

w Zakrzewie. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Z uwagi przeniesieniem siedziby Domu Pomocy Społecznej do Kotlina, obiekt w Zakrzewie 

należy zabezpieczyć przed dewastacją. W związku z powyższym Referat Geodezji  



i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił wstępną kalkulację kosztów ochrony w/w 

obiektu.  Kalkulację sporządzono w oparciu o dotychczas obowiązującą cenę 1h ochrony  

i dozoru bezpośredniego nieruchomości w Kotlinie.  

Wariant I   

Pełnienie dozoru bezpośredniego na nieruchomości położonej w Zakrzewie- obecność 

pracownika ochrony 24h/7 dni w tygodniu 

• miesięcznie (30 dni) 6 287,76 zł brutto, 

• w okresie od maja do grudnia 2016- 50 302,08 zł. 

 

Wariant II 

Ochrona- montaż oraz obsługa instalacji systemu CCTV 

• okres od maja do grudnia 2016- 2 558,40 zł brutto plus jednorazowy minimalny koszt 

22 803,40 zł. 

 

Wariant III 

Pełnienie dozoru bezpośredniego przez 12h/24 plus montaż i obsługa instalacji systemu 

CCTV 

• jednorazowy koszt montażu systemu to minimum 20 245,00 zł netto, o ile 

konserwator zabytków, nie będzie wymagał „specjalnego montażu” na zabytku, 

• miesięczny koszt obsługi systemu 319,80 zł brutto, 

• miesięczny koszt pełnienia dozoru bezpośredniego, przy założeniu stawki 7,10 zł 

netto/h to koszt 3 143,88 zł 

• łączny miesięczny koszt ochrony- 3 463,68 zł 

• w okresie od maja do grudnia 2016- 27 709,44 zł plus minimalny koszt systemu 

20 245,00 zł, co daje kwotę 47 954,44 zł. 

 

Członek Zarząd Mirosław Drzazga zaproponował, aby zrobić zapytanie ofertowe na 

pełnienie dozoru bezpośredniego 12h/24h w godzinach 18.00-6.00, bez montażu systemu 

CCTV. 

 

Pani Staniszewska wyraziła obawę przed brakiem monitoringu z uwagi na wielkość obszaru 

na jakim znajduje się obiekt. Dodała, że teren nie wszędzie jest odpowiednio ogrodzony  



i zabezpieczony przed wejściem. Jej zdaniem sam dozór bezpośredni w godzinach 18.00-

6.00 może nie być wystarczająco skuteczny. 

 

Zdaniem Przemysława Franczaka warto zastanowić się nad dozorem bezpośrednim 24h/ 7 

dni w tygodniu. 

 

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

jednogłośnie zdecydował, aby wystosować zapytanie ofertowe do kilku firm na dwa 

warianty: I pełnienie dozoru bezpośredniego 12h/24h w godzinach 18.00-6.00 oraz II 

pełnienie dozoru bezpośredniego 24h/ 7 dni w tygodniu, bez monitoringu.  

 

Dyskutując o Domu Pomocy Społecznej, Zarząd poprosił o sporządzenie opinii prawnej, 

wyjaśniającej co będzie korzystniejsze czy Zarząd Powiatu powinien wycofać wniosek  

o kasację wyroku w kontekście oddania nieruchomości w Zakrzewie właścicielom  

i rozliczenie jej, czy czekać na wyrok sądu i ponosić koszty ochrony obiektu w Zakrzewie.  

 

Ad. pkt. 12. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Pani Haliny Pietlickiej- najemcy lokalu nr 2  

w Tarcach 16 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu płatności czynszu najmu. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Pani Alicja Staniszewska wyjaśniła, że zgodnie z umową najmu Pani Pietlicka, zobowiązana 

jest do uiszczenia miesięcznego czynszu w wysokości 293,25 zł w terminie do 10- tego dnia 

każdego miesiąca, za dany miesiąc. Dodała, że termin wniesienia czynszu wynika 

bezpośrednio z obowiązujących przepisów i został ujednolicony dla wszystkich najemców 

lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego i Skarbu Państwa. Pani 

Pietlicka prosi o przesunięcie tego terminu po 25 dniu każdego miesiąca, ponieważ wtedy 

otrzymuje świadczenie emerytalne.    

  

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

Z. Kuzdżał nie wyraził zgody na zmianę terminu płatności czynszu. 

 

  

 



Ad. pkt 13. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie oddania  

w użyczenie Klubowi Żeglarskiemu "Wodniak" w Jarocinie pomieszczeń 

usytuowanych w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

  

Użyczenie nastąpi na czas oznaczony do dnia 31.05.2016 r., garażu usytuowanego  

w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1, do przechowywania sprzętu pływającego Klubu.  

 

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

uwag podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 14. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Jarocinie, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego oraz 

obniżenia ceny wywoławczej.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Pani Alicja Staniszewska wyjaśniła, że pierwsze postępowanie przetargowe zakończyło się 

wynikiem negatywnym, w związku z powyższym postanawia się przeprowadzić drugi 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  

w Jarocinie u zbiegu ulic Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego i Jana Sobieskiego, 

na terenie osiedla domków jednorodzinnych. Dodała, że cena wywoławcza w pierwszym 

przetargu wynosiła 86 200,00 zł netto plus należny podatek VAT. Zgodnie z przepisami cena 

wywoławcza może być obniżana, nie więcej niż do 50% wartości nieruchomości. Pani 

Staniszewska poprosiła o ustalenie ceny wywoławczej II przetargu, dodała, że w uchwale jest 

zapis, żeby była to kwota brutto, ale poprosiła o poprawienie na kwotę netto. Zmiana wynika 

z tego, że wartość podatku VAT wylicza się od ceny ustalonej w wyniku przetargu. 

 

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

jednogłośnie ustalił cenę wywoławczą nieruchomości w wysokości 70 000,00 zł netto plus 

należny podatek VAT. Wysokość wadium wyniesie 7 000,00 zł. 

 



Następnie Pani Staniszewska zaproponowała, aby rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 13 

maja 2016 r. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził zaproponowany termin i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 15. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Komunikacji nr A-RK.3020. 

2.2016.KP w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Referat Komunikacji zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu w par. 4300 o kwotę 

100 000,00 zł na zapłacenie dwóm przedsiębiorcom- Mechanika Pojazdowa- Pomoc 

Drogowa Paweł Straburzyński oraz Auto Serwis Walczak Marek Walczak, którzy zwrócili 

się do powiatu o zapłatę za pojazdy usunięte z dróg powiatowych i przechowywanie ich na 

parkingach strzeżonych. Pojazdy nie zostały odebrane przez właścicieli i nastąpił przepadek 

na rzecz powiatu. Rozmowy prowadzone z przedsiębiorcami zaowocowały ustaleniem kwoty 

zobowiązań wobec ich firm w wysokości 100 000,00 zł. Dodać należy, że powiat w latach 

2014-2015, w związku z wyzłomowaniem przejętych pojazdów, które są przedmiotem 

rozważań, uzyskał od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 108 000,00 zł,  

w ramach mechanizmu dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych  

z eksploatacji. 

 

Skarbnik poprosił, aby Referat Komunikacji przygotował propozycję postanowienia, które 

określać będzie kwotę wynikającą z kosztów przedsiębiorców związanych z usunięciem 

pojazdów i ich dozorem. Następnie zaproponował, aby wnioskowane środki pochodziły  

z rozliczenia roku 2015. 

 

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

Z. Kuzdżał, uwzględniając prośbę i propozycję Skarbnika wyraził zgodę na przedstawione 

zmiany. 

 

 

 



Ad. pkt 16. 

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

BS.3032.3.2016.FS w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Referat Budownictwa zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów o kwotę 53 869,00 

zł, będącą karą nałożoną przez Starostę Jarocińskiego za usunięcie drzew bez wymaganego 

zezwolenia. Ponadto poprosił o przesunięcia w planie wydatków, skutkujące zwiększeniem 

środków do kwoty 108 000,00 zł na dotacje dotyczące dofinansowania kosztów związanych 

z likwidacją wyrobów zawierających azbest. Środki w kwocie 108 000,00 zł pozwoli objąć 

dotacją wnioski dotyczące budynków mieszkalnych (36 wniosków). 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany.  

 

Ad. pkt 17. 

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

uwag zatwierdził zasady i formy organizacji masowych proedukacyjnych akcji 

ekologicznych o zasięgu powiatowym, planowanych do realizacji w roku 2016. Będą to 

konkurs proekologiczny „Śmieciom- STOP!” organizowany pod hasłem „POWIAT BEZ 

ELEKTROŚMIECI” oraz kampania „Sprzątanie świata- Polska”, w której wezmą udział 

głównie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 

innych placówek oświatowo- wychowawczych, funkcjonujących na terenie powiatu 

jarocińskiego. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. pkt 18. 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdzili średni, miesięczny koszt utrzymania w roku 2016: 

• mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, w kwocie 3 605,18 zł,  

• wychowanka w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny Domostwo w Górze w wysokości 

4 319,47 zł 

• oraz dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Dom 

Wspomożycielki w Dobieszczyźnie w kwocie 3 236,32 zł. 



Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. pkt 19. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty nr O.3026.8.2016.DS  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę 320 000,00 zł. 

Środki zostaną przeznaczone na obsługę zobowiązań związanych z wyemitowanymi przez 

„Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.” obligacjami.  

 

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

jednogłośnie, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Środki będą pochodziły częściowo 

z rozdziału 85202 a częściowo z rozliczenia roku 2015. 

 

Ad. pkt 20. 

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

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

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy  

w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia 

podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. Proponowane podwyższenie 

kapitału zakładowego następuje w formie pieniężnej w kwocie 320 000,00 zł. W zamian 

Powiat obejmie 320 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy udział.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad. pkt 21. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił pismo Wydziału Oświaty nr 

O.3026.7.2016.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że zmiany zawarte w piśmie Wydziału Oświaty są wynikiem uchwały Zarządu 

Powiatu Jarocińskiego nr 210/16 z dnia 19 lutego br. w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 



opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli na rok 

2016. Zmiany polegają na zwiększeniu środków w rozdziale 80146 par. 4170 o kwotę 

2 000,00 zł oraz par. 4300 o kwotę 5 317,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego.  

 

Ad. pkt 22. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.302.5.2016.KD w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Dyrekcja zwróciła się z prośbą o zmniejszenie planu finansowego w rozdziale 80146 par. 

4300 o kwotę 9 645,00 zł. Przedstawione zmiany są wynikiem uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego nr 210/16 z dnia 19 lutego br. w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli na rok 

2016. 

 

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

zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 23. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie 

nr P.P-P.330.9.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Zmniejszenie planu o kwotę 2 081,00 zł jest związane z uchwałą Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego nr 210/16 z dnia 19 lutego br. w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli na rok 

2016.  



 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził zaproponowane zmiany.  

 

Ad. pkt 24. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.2.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.   

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Dyrekcja zwróciła się z prośbą o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł. Zmiany 

są związane z uchwałą Zarządu Powiatu Jarocińskiego nr 210/16 z dnia 19 lutego br.  

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 

i zakłady doskonalenia nauczycieli na rok 2016.  

  

Zarząd bez uwag, 4 głosami „za” (Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał), 

zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 25. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z siedzibą 

w Zakrzewie nr DPS-III/0303/7/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 6 000,00 zł z par. 4260 „Zakup energii” 

do par. 4480 „Podatek od nieruchomości”, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie 

podatku od nieruchomości będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził wnioskowane zmiany. 

 

Ad. pkt 26. 

Zarząd rozpatrzył pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie 

nr PF-0332.3.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Komendant zwrócił się z prośbą o przeniesienie kwoty 3 151,00 zł z par. 4050 „uposażenia 

funkcjonariuszy” do par. 4060 „uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 

funkcjonariuszy” z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za zastępstwa z tytułu 

nieobecności z powodu zwolnienia chorobowego. 

 

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

Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzył przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 27. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320.8.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie dochodów jednostki o kwotę 75,00 zł z tytułu 

wynajmu sali szkoleniowej oraz przesunięcie łącznej kwoty 478,00 zł do par. 3020 z uwagi 

na wzrost cen odzieży i obuwia roboczego, według których wyliczany jest ekwiwalent za 

pranie i używanie odzieży roboczej. Ponadto Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie 

budżetu jednostki o kwotę 12 300,00 zł na obsługę prawną urzędu.  

 

Zarząd miał wątpliwości co do tego pisma, dlatego jednogłośnie, w składzie  Starosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał podjął decyzję o zaproszeniu na kolejne 

posiedzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie celem wyjaśnienia wszelkich 

niejasności. Pismo zostanie rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Ad. pkt 28. 

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

jednogłośnie zapoznali się i rozpatrzyli interpelację radnych S. Martuzalskiego,  

W. Kwaśniewskiego oraz L. Mazurka w sprawie przeznaczenia środków z emisji 

obligacji. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Starosta wyjaśnił, że stosowna odpowiedź zostanie przygotowana i przesłana radnym.  



Ad. pkt 29. 

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

do wiadomości informacj ę Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu 

nr SGiPW/47/2016 w sprawie bobra europejskiego. 

Pismo stanowią załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad. pkt 30.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 

2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Jest to uchwała, którą należy podjąć w związku z podjęciem przez Radę Powiatu 

Jarocińskiego, na sesji w dniu 01 marca 2016 r., uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2016 r.  

 

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

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 31. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniającego 

uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji  

o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że korekta jest składana z uwagi na przesłanie z Ministerstwa Finansów oraz 

Urzędów Skarbowych ostatecznej informacji o wysokości PIT i CIT. 

 

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

przedłożoną uchwałę. 

 

Ad. pkt 32.   

Sprawy bieżące: 



a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO.4112.2.2016 w sprawie wyrażenia zgody na 

nauczanie indywidualne dla uczennicy. 

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

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

zgodę na 14 godzin zajęć indywidualnych w tygodniu dla uczennicy Marty Kliber, w okresie 

do końca roku szkolnego 2015/2016.  

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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