
Protokół Nr 60/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 07 kwietnia 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 07 kwietnia 2016 r. został ustalony wcześniej 

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

z listą obecności. W posiedzeniu nie wziął udziału Przemysław Franczak. Ponadto  

w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

3. Janusz Krawiec  - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,  

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

Nieruchomościami 

5. Honorata Śmigielska - Dyrektor Wydziału Rozwoju, 

6. Krzysztof Sobczak - Kierownik Referatu 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, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, 

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad, następnie przystąpiono do 

jego realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

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

III/0303/14/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

4. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony gruntu, położonego w Porębie 32, 

gm. Jaraczewo, stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego. 



5. Przyjęcie do wiadomości opinii prawnej sporządzonej przez Kancelarię Radcy 

Prawnego Grzegorza Czerwińskiego w sprawie uregulowania stanu prawnego 

Zespołu Pałacowo- Parkowego w Zakrzewie. 

6. Zapoznanie się z ofertą cenową na wykonywanie świadczenia usługi pełnieniu dozoru 

bezpośredniego na nieruchomości zabudowanej położonej w Zakrzewie oraz zajęcie 

stanowiska w tej sprawie. 

7. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.5.2016.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

8. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.6.2016.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian  

w uchwale w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Schroniska Młodzieżowego  

w Roszkowie, Całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „TĘCZA” im. 

Macieja Kostki w Radlinie, Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego 

„TĘCZA” im. Macieja Kostki w Radlinie Oddział w Cielczy, Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Wilkowyi. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian  

w uchwale w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych  

w Jarocinie. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian  

w uchwale w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Niepublicznego 

Młodzieżowego Domu Kultury Olimp i dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Jarocinie. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

oferty Stowarzyszenia Jarocin XXI na realizację zadania publicznego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

13. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 nr ZSP 

072/5/2015 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla przedmiotów 

zawodowych. 

14. Zapoznanie się i rozpatrzenie pisma pracowników Działu Fizjoterapii Szpitala 

Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pomocy w zakresie 

zwiększenia obecnych zarobków w Dziale Fizjoterapii. 



15. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.3110.3.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

16. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.6.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

17. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-ZK.5570. 

8.2016.CB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

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

19. Przyjęcie do wiadomości pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.69.2016.5  

z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

20. Przyjęcie do wiadomości informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.57.2016.4 w sprawie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz planu dotacji celowych na zadania wykonywane przez 

Powiat. 

21. Rozpatrzenie pisma Pana Mirosława Drzazgi w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych na organizację uroczystości nadania imienia Pani Marii Kaczyńskiej 

Domowi Pomocy Społecznej w Kotlinie. 

22. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego nr A-OB-BR. 

0014.28.2016.WE w sprawie rozważenia w przyszłym roku zwiększenia środków  

na dofinansowanie działalności Stowarzyszeń i Klubów ze 150 000,00 zł na  

250 000,00 zł. 

23. Przyjęcie do wiadomości pisma Komisji Rolnictwa Rady Powiatu Jarocińskiego nr 

A-OB-BR.0014.29.2016.PA, kierowanego do Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia zabezpieczenia lewego brzegu rzeki 

Prosny w miejscowości Komorze Przybysławskie i Chwałów. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2016 rok. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 



27. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

28. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan Janusz Krawiec, Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Zakrzewie, który przedstawił pismo nr DPS-III/0303/14/16 w sprawie zmian 

w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że zwraca się z prośbą o zwiększenie planu finansowego w par. 4210 o kwotę 

22 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia kuchni w Kotlinie. 

Ponadto prosi o zwiększenie par. 4300 o kwotę 12 000,00 zł na wykonanie usług związanych 

z przeniesieniem się do nowej siedziby w Kotlinie oraz kwoty 90 000,00 zł, na usługi  

w zakresie zarządzania nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie DPS-u. 

Dodatkowo Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków w kwocie 4 275,00 zł  

z  par. 4260 „zakupu energii” do par. 4390 w wysokości 775,00 zł na wykonanie analizy 

laboratoryjnej mikrobiologicznej wody oraz do par. 4410 w kwocie 3 500,00 zł na 

zabezpieczenie środków na zlecane wyjazdy służbowe celem obsługi medycznej 

mieszkańców.   

 

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

wyraził zgodę na zaproponowane przesunięcia oraz zwiększenie budżetu DPS o kwotę  

124 000,00 zł.  

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony gruntu, 

położonego w Porębie 32, gm. Jaraczewo, stanowiącego własność Powiatu 

Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 



Alicja Staniszewska główny specjalista w Referacie Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami wyjaśniła, że proponuje się oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości z przeznaczeniem pod garaż w miejscowości Poręba 32. 

 

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

zgodę na oddanie w najem nieruchomości i zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 5. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, przyjęli 

do wiadomości opinię prawną sporządzoną przez Kancelarię Radcy Prawnego 

Grzegorza Czerwińskiego w sprawie uregulowania stanu prawnego Zespołu Pałacowo- 

Parkowego w Zakrzewie. 

Opinia prawna stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

W wyniku dyskusji, z uwagi na brak jednoznacznej odpowiedzi w przedmiocie dalszego 

postępowania z nieruchomością w Zakrzewie, Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, zdecydował, aby na kolejne posiedzenie Zarządu poprosić Mec. 

Czerwińskiego, celem omówienia tematu.    

 

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do zapoznania się z ofertą cenową na wykonywanie świadczenia 

usługi pełnieniu dozoru bezpośredniego na nieruchomości zabudowanej położonej  

w Zakrzewie oraz zajęcie stanowiska w tej sprawie.  

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Pani Alicja Staniszewska, wyjaśniła, że zostało wystosowane zapytanie cenowe do 4 firm 

ochroniarskich na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu dozoru bezpośredniego  

w dwóch wariantach: I- 24h/7 dni w tygodniu oraz II- 12h/7 dni w tygodniu w godzinach od 

18.00 do 6.00, nieruchomości zabudowanej położonej w Zakrzewie. Najkorzystniejszą ofertę 

cenową zarówno na wariant I jak i II przedstawiła Agencja Ochrony Osób i Mienia „TIGER 

SECURITY” Norbert Zimny z siedzibą w Jarocinie przy ul. Podchorążych 2a. Zgodnie z ich 

propozycją stawka za 1 godzinę dozoru, bez względu na wariant, wynosi 7,11 zł netto czyli 

8,74 zł/h brutto. Całkowita wartość przy wariancie 12h/7 dni w okresie od 16.04-31.12.2016 

r. wyniesie 27 268,80 zł natomiast dla wariantu 24h/7 dni w tym samym okresie wyniesie 



54 537,60 zł. Pani Staniszewska zauważyła, że Agencja Ochrony Osób i Mienia zwróciła 

uwagę, że przy II wariancie (12h/7) wystąpi konieczność każdorazowego przekazania  

i sprawdzania obiektów oraz urządzeń z przedstawicielem z ramienia zlecającego  

w momencie zdawania i przejmowania służby czyli o godz. 6.00 oraz 18.00.   

 

Zarząd, po zapoznaniu się z przedstawionymi ofertami, jednogłośnie w składzie Starosta, 

Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał zdecydował o wyborze firmy TIGER SECURITY 

w wariancie 24h/7 dni w tygodniu pełnienia dozoru bezpośredniego na nieruchomości  

w Zakrzewie. 

 

Ad. pkt 7. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.5.2016.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Referat Inwestycji zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 

42 042,00 zł, jako pomoc finansową Gminy Jarocin na realizację zadania „Przebudowa 

chodnika na ul. Podchorążych w Jarocinie”. Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie  

w ramach zadania pn. „Przebudowa chodnika na ul. Podchorążych i ul. Malinowskiego  

w Jarocinie. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt 8. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.6.2016.FK  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Referat Inwestycji zwrócił się z prośbą o przeniesienie kwoty 163 575,00 zł z par. 4300 do 

pra. 4340. Koniczność dokonania zmian wynika z faktu, iż w zabytkowym parku w Kotlinie 

będą wykonywane prace konserwatorskie i restauratorskie w ramach zadania pn. 

„Rewaloryzacja parku zabytkowego w Kotlinie”. 



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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 9.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Schroniska 

Młodzieżowego w Roszkowie, Całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

„T ĘCZA” im. Macieja Kostki w Radlinie, Szkolnego Sezonowego Schroniska 

Młodzieżowego „TĘCZA” im. Macieja Kostki w Radlinie Oddział w Cielczy, Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Wilkowyi. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

W uchwale Nr 165/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. ,§ 1 otrzymuje 

brzmienie:  

„§ 1.Uchwala się wysokość dotacji na rok 2016 dla:  

1) Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  w Roszkowie,  

2) Całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „TĘCZA” im. Macieja Kostki             

w Radlinie,  

3) Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego „TĘCZA” im. Macieja Kostki                 

w Radlinie Oddział w Cielczy,  

4) Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wilkowyi 

      w wysokości 102,57 zł  na jedno miejsce noclegowe miesięcznie”. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził zmianę i podjął uchwałę.   

 

Ad. pkt. 10. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie, Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 



W Uchwale Nr 166/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 7 grudnia 2015r.                         

wprowadza się następujące zmiany: § 2 otrzymuje brzmienie: „Wysokość dotacji na ucznia 

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie wynosi miesięcznie 528,26 zł.”  

  

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

Z. Kuzdżał podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 11. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozparzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Niepublicznego 

Młodzieżowego Domu Kultury Olimp i dla Mi ędzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

  

W uchwale Nr 180/15 Zarządu Powiatu jarocińskiego z dnia 21 grudnia 2015r.                         

wprowadza się następujące zmiany: § 1 otrzymuje brzmienie „Uchwala się wysokość dotacji 

na rok 2016 dla: 

1) Niepublicznego Młodzieżowego Domu Kultury Olimp, 

2) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jarocinie  

w wysokości 14,53 zł na jednego uczestnika zajęć miesięcznie”. 

 

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

uwag zatwierdził przedłożoną zmianę i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 12. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ogłoszenia oferty Stowarzyszenia Jarocin XXI na realizację zadania 

publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Stowarzyszenie Jarocin XXI zwróciło się z prośbą o udzielenie dotacji w trybie 

pozakonkursowym na zadanie z dziedziny kultury: Wielki Teatr w Małym Mieście. Projekt 

ten pozwala mieszkańcom Ziemi Jarocińskiej na udział w najważniejszych spektaklach 



teatralnych kraju. Jest to prezentacja najciekawszych dokonań teatrów z całego kraju  

z ostatnich sezonów w małym powiatowym mieście. Stowarzyszenie wnioskuje o kwotę 

10 000,00 zł. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd 3 głosami „przeciw” (Starosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał)  

i 1 „za” (Wicestarosta) nie wyraził zgody na dofinansowanie oferty Stowarzyszenia Jarocin 

XXI na zadanie Wielki Teatr w Małym Mieście.  

 

Ad. pkt 13. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 nr ZSP 072/5/2015 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla 

przedmiotów zawodowych.  

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego szkoły o kwotę 12 535,00 zł 

na zakup podręczników z zakresu kształcenia zawodowego dla uczniów klas I, którzy 

rozpoczną naukę od września 2016 r. 

 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie budżetu szkoły na w/w cel. Środki będą 

pochodziły z rozliczenia roku 2015. 

 

Ad. pkt 14. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, przyjęli 

do wiadomości pismo pracowników Działu Fizjoterapii Szpitala Powiatowego  

w Jarocinie Sp. z o.o.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Starosta wyjaśnił, że wraz z Prezesem Szpitala miał spotkanie z pracownikami Działu 

Fizjoterapii, podczas którego pracownicy zwrócili uwagę na fakt, że ze swoim 

wykształceniem i rodzajem wykonywanego zawodu pracują za najniższą krajową. 

Zaznaczyli, że od sierpnia 2010 r. nie było w ich Dziale podwyżki, a pielęgniarki otrzymały 

podwyżkę od Ministra. Po spotkaniu ustalono, że Prezes wystosuje pismo do Ministra 

Zdrowia z zapytaniem, czy faktycznie, takie podwyżki dla pielęgniarek będą. Ponadto ze 



strony Spółki proponuje się rozwiązanie, aby część zabiegów wykonywanych przez 

pracowników Fizjoterapii była odpłatna a jakiś procent tych świadczeń otrzymają 

pracownicy tego Działu.      

 

Ad. pkt 15. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.3110.3.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

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

70 350,00 zł na zakup sprzętu do sali fitness oraz siłowni. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 16. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie nr FN.3011.6.2016 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

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

6 347,00 zł z par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników do par. 4010 na 

wynagrodzenie osobowe pracowników.  

 

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

przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 17. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr 

A-ZK.5570. 8.2016.CB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 



Zwiększenie planu finansowego w rozdziale 75410, par. 6170 o kwotę 5 000,00 zł jest 

wynikiem wyrażenia przez Zarząd zgody na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie w doposażenie zestawy hydraulicznego firmy 

HOLMATRO, poprzez zakup węży hydraulicznych na potrzeby ratownictwa technicznego 

powiatu jarocińskiego.  

 

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

jednogłośnie, wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. Środki będą pochodziły  

z rozliczenia roku 2015. 

 

Ad. pkt 18. 

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 16 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu o kwotę 23 000,00 zł w zadaniu inne 

drobne usługi oraz o kwotę 27 000,00 zł na opłacenie usługi sporządzenia raportu 

dotyczącego oceny promocji i wizerunku Starostwa Powiatowego oraz Powiatu 

Jarocińskiego.  

 

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

oraz Z. Kuzdżał, wyrazili zgodę na zwiększenie budżetu Referatu. 

 

Ad. pkt 19. 

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

Z. Kuzdżał przyjęli do wiadomości informacj ę Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.69.2016.5 o przekazaniu kolejnej części środków na sfinansowanie zadań 

wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Skarbnik 

wyjaśnił, że w budżecie powiatu została zaplanowana kwota na cały rok,  

a Wojewoda co kwartał przesyła informację o przyznaniu środków na dany kwartał. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad. pkt 20. 



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

do wiadomości informacj ę Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2016.4 w sprawie 

ostatecznych kwot planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz planu dotacji celowych na zadania wykonywane przez Powiat. Skarbnik 

dodał, że nie ma zmian w stosunku do kwot przekazanych i ujętych w projekcie budżetu na 

ten rok.  

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt 21. 

Mirosław Drzazga przedstawił pismo w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 

organizację uroczystości nadania imienia Pani Marii Kaczyńskiej Domowi Pomocy 

Społecznej w Kotlinie.  

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że prosi o zabezpieczenie kwoty 27 000,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie 

odlewu gipsowego tablicy upamiętniającej nadanie imienia, zaprojektowanie i wykonanie 

medalu, wykonanie odlewu tablicy, wykonanie medali pamiątkowych oraz na pokrycie 

kosztów związanych z dwudniową uroczystością nadania imienia, konferencją, szkoleniem, 

integracją. Zaproponował, aby środki te zabezpieczyć w budżecie DPS.  

 

Zarząd 3 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga) oraz 1 „wstrzymującym”  

(Z. Kuzdżał) wyraził zgodę na zwiększenie budżetu DPS w rozdziale 85202 o kwotę 

27 000,00 zł na organizację uroczystości nadania imienia DPS-owi w Kotlinie. 

 

Ad. pkt 22. 

Członkowie Zarządu zapoznali się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jarocińskiego nr A-OB-BR. 0014.28.2016.WE w sprawie rozważenia w przyszłym roku 

zwiększenia środków na dofinansowanie działalności Stowarzyszeń i Klubów ze 150 

000,00 zł na 250 000,00 zł.   

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Wicestarosta zaproponował, aby potraktować powyższy wniosek jako wniosek do projektu 

budżetu i  rozpatrzyć go we wrześniu przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu.  

  



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

zgodził się z propozycją Wicestarosty. Zarząd zapoznał się z wnioskiem i rozpatrzy go we 

wrześniu przy konstruowaniu projektu budżetu na 2017 r. 

 

Ad. pkt 23. 

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

wiadomości pismo Komisji Rolnictwa Rady Powiatu Jarocińskiego nr A-OB-

BR.0014.29.2016.PA, kierowanego do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia zabezpieczenia lewego brzegu rzeki Prosny  

w miejscowości Komorze Przybysławskie i Chwałów. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. pkt 24. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2016 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

W związku z uchwałą nr XX/162/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2016 r.  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. wprowadza się zmiany w planie wydatków 

zadań zleconych na 2016 r.. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę.   

 

Ad. pkt 25. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. Jest to 

uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 31 marca2016 r. uchwały w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 



Ad. pkt 26. 

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

Z. Kuzdżał podjęli omówioną przez Skarbnika uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2016 r. w uchwale została zawarta zmiana dotycząca zwiększenia budżetu Referatu 

Organizacyjnego i Bezpieczeństwa o łączną kwotę 50 000,00 zł. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad. pkt 27. 

Starosta przedstawił do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej w poprzednim punkcie uchwały w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 r. 

 

Zarząd jednogłośnie, 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał), 

podjął przedłożoną uchwałę.  

 

Ad. pkt 28.  

Sprawy bieżące: 

a) Na posiedzenie Zarządu przybyła Honorata Śmigielska Dyrektor Wydziału Rozwoju 

oraz Krzysztof Sobczak, Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 

którzy przedstawili kwestię projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa. 

 

Honorata Śmigielska wyjaśniła, że w ramach tego projektu można zabiegać o środki na dwa 

działania: K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Jest to 

program krajowy, który zakłada, że beneficjent otrzymuje 100 % dofinansowania. 

W województwie Wielkopolskim wytypowane jest 5 powiatów, które mogą ubiegać się 

o środki, w tym Powiat Jarociński. Obecnie trwają rozmowy, aby wkładem własnym powiatu 

(mimo, że nie ma takiej potrzeby) było uzupełnienie tej bazy o BDOT czyli Bazę Danych 

Obiektów Topograficznych. Koszt wykonania trzeciej bazy czyli BDOT to kwota ok. 



500 000,00 zł a do pozyskania jest kwota ok. 1 800 000,00 zł na dwie pierwsze bazy. Zasięg 

terytorialny projektu obejmować będzie miasto i gminę Jaraczewo oraz obszar wiejski 

Żerkowa. Propozycją Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania 

Mieniem w Poznaniu jest, aby Powiat Jarociński został liderem na Wielkopolskę, na co jest 

potrzebna zgoda Zarządu Powiatu. 

 

Starosta zapytał, czy kwotę 500 000,00 zł Powiat musi zabezpieczyć w tym roku czy 

przyszłym. 

 

Krzysztof Sobczak wyjaśnił, że program będzie realizowany przez 2 lata czyli środki 

również będą się rozkładały na dwa lata po 250 000,00 zł w roku 2017 i 2018.   

Szacunkowe koszty stanowią załącznik nr 26 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na to by Powiat Jarociński był liderem na Wielkopolskę w zakresie 

realizacji w/w projektów. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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