
Protokół Nr 61/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 19 kwietnia 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 19 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 Mirosław Drzazga. Ponadto  

w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Ewa Gościniak  - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa, 

3. Grzegorz Czerwiński - Radca prawny  

 

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, 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 58/16 z posiedzenia w dniu 22 marca 2016 r. oraz nr 59/16  

z posiedzenia w dniu 30 marca 2016 r. 

4. Przyjęcie do wiadomości opinii prawnej sporządzonej przez Kancelarię Radcy 

Prawnego Grzegorza Czerwińskiego w sprawie uregulowania stanu prawnego 

Zespołu Pałacowo- Parkowego w Zakrzewie 

5. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

(pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

jarocińskim). 

6. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

(pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim). 



7. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3000.09.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

8. Zatwierdzenie propozycji odpowiedzi na pismo Starosty Średzkiego nr KD.7126. 

11.2016 w sprawie dofinansowania bieżącego funkcjonowania przeprawy promowej  

w Dębnie oraz modernizacji wyeksploatowanych podjazdów dla samochodów. 

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

NG.3026.4.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

10. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.15.2015.DS  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

11. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.10.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie konkursu 

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. 

13. Zaopiniowanie cen wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. 

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

nr ZSP 3111/8/2016 w sprawie dofinansowania kosztów przejazdu młodzieży na 

obóz przysposobienia obronnego do miejscowości Machliny. 

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

III/0303/18/16 w sprawie ponownego rozpatrzenia i wyrażenia zgody na zwiększenie 

zatrudnienia w ilości 6 etatów. 

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

nr ZSP/0312/2/2016 w sprawie zmian w planie finansowych na 2016 r. 

17. Przyjęcie do budżetu powiatu zwiększonego planu dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.90.2016.4 z przeznaczeniem na realizację zadania z 

art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

18. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr 

FN.3011. 8.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyznania 

dotacji na dofinansowanie w roku 2016 kosztów związanych z likwidacją wyrobów 

zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego. 

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

publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. 



21. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

22. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

23. Sprawy bieżące. 

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

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

b) Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-

NG.3026.4.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

c) Przyjęcie do wiadomości pisma Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych Przez 

Spółki Grupy Volkswagen AG w sprawie tzw. afery Volkswagena. 

d) Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie nr ZW-D-

237/4/2016 w sprawie wsparcia finansowego na dofinansowanie zakupu 

samochodu osobowego w wersji oznakowanej. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół  nr 58/16 z posiedzenia w dniu 22 marca 

2016 r. oraz nr 59/16 z posiedzenia w dniu 30 marca 2016 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. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Radca prawny Grzegorz Czerwiński, który 

przedstawił opinię i stan zaawansowania prac związanych z uregulowaniem stanu 

prawnego Zespołu Pałacowo Parkowego w Zakrzewie. 

Opinia prawna stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Mecenas Czerwiński wyjaśnił, że aktualnie w sprawie nieruchomości w Zakrzewie toczą się 

dwa postępowania sądowe: przed sądem administracyjnym oraz przed sądem powszechnym 

o roszczenie cywilne, wszczęte przez spadkobierców Joachima Karola Draheima. 



Postępowanie przed sądem administracyjnym zostało wszczęte przez Krzysztofa 

Manczarskiego, spadkobiercę Marii Elżbiety Manczarskiej, który w 2013 roku złożył do 

Ministra Skarbu Państwa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej 

Wojewody Wielkopolskiego w celu umożliwienia wpisu prawa własności spadkobierców 

Joahima Karola Draheima w księgach wieczystych przedmiotowej nieruchomości. 6 grudnia 

2013 r. Minister Skarbu Państwa stwierdził nieważność decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 

23 grudnia 2013 r. Starosta Jarociński wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzją  

z dnia 11 lutego 2014 r. Minister Skarbu Państwa utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Dnia 

20 marca 2014 r. Powiat Jarociński wniósł skargę na decyzję Ministra Skarbu do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrokiem z dnia 1 października 

2014 r. WSA w Warszawie oddalił skargę wniesioną przez Powiat Jarociński, w związku  

z powyższym 21 listopada 2014 r. Powiat Jarociński wniósł do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego (NSA), skargę kasacyjną od ww. wyroku WSA. Pismem z dnia 4 grudnia 

2014 Minister Skarbu Państwa udzielił odpowiedzi na skargę kasacyjną. Do dnia posiedzenia 

Zarządu termin rozprawy przed NSA nie został wyznaczony. W związku z toczącym się 

postępowaniem przed sądem administracyjnym, spadkobiercy Draheima nie mają 

możliwości wpisania w księdze wieczystej tej nieruchomości, prawa własności na swoją 

rzecz. Drugie postępowanie toczy się przed sądem powszechnym w sprawie o bezumowne 

korzystanie z nieruchomości. W związku z brakiem ugody, pismem z dnia 23 lutego 2015 r., 

do Sądu Okręgowego w Poznaniu został złożony pozew przeciwko Powiatowi Jarocińskiemu  

o zapłatę 900 000,00 zł. Sprawa została przeniesiona do Sądu Okręgowego w Kaliszu, ze 

względu na wyłączną właściwość tego sądu do rozpatrzenia sprawy. Podczas rozprawy  

7 lipca 2015 r. Powiat wskazał, iż toczy się obecnie postępowanie sądowo- administracyjne 

dotyczące przedmiotowej nieruchomości, w związku z powyższym postępowanie cywilne 

przed Sądem Okręgowym w Kaliszu zostało zawieszone do czasu ostatecznego orzeczenia 

NSA. Powiat, posiadając wiedzę o roszczeniach spadkobierców, powinien zachować 

szczególną ostrożność w użytkowaniu i dysponowaniu nieruchomością, możliwe bowiem 

jest obciążenie z tytułu tzw. niewłaściwego gospodarowania rzeczą. Ogólnie zaleca się, by 

wszelkie czynności związane z nieruchomością miały na uwadze przede wszystkim 

zachowanie jej w stanie niepogorszonym i zdatnym do użytku. 

 

Zarząd był zainteresowany możliwością wycofania skargi kasacyjnej z NSA, celem 

przyspieszenia oddania nieruchomości właścicielom, aby nie ponosić kosztów ochrony 

nieużytkowanej nieruchomości. 



Radca prawny Grzegorz Czerwiński zauważył, że istnieje taka możliwość na każdym etapie 

postępowania, jednak należy mieć na uwadze, że cofnięcie kasacji spowoduje wznowienie  

i przyspieszenie rozpoznania sprawy roszczenia o bezumowne korzystanie z nieruchomości 

toczącego się przed Sąd Okręgowy w Kaliszu. Mecenas Czerwiński zaproponował, aby 

wystosować pismo do spadkobierców zapraszające do podjęcia rozmów w celu ustalenia 

przyszłości tej nieruchomości. 

 

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

wiadomości i zgodził się z opinią Mecenasa Czerwińskiego, aby nie wycofywać skargi 

kasacyjnej z Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zarząd zgodził się także, aby wystosować 

pismo do spadkobierców rodziny Draheim, będące zaproszeniem do podjęcia rozmów  

w przedmiotowej sprawie.  

 

Ad. pkt 5. i pkt. 6. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia dwa projekty uchwał Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  

w powiecie jarocińskim oraz pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie jarocińskim. Projekty będą realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2016 r. Kwota dofinansowania projektu pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie jarocińskim wynosi 1 051245,16 zł, natomiast kwota 

dofinansowania projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

jarocińskim wynosi 1 482 322,46 zł. 

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i nr 3 do protokołu. 

 

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

uwag zatwierdził projekty uchwał.     

 

Ad. pkt 7. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3000.09.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 



Referat zwrócił się z prośbą o dokonanie przeniesień w ramach budżetu tj. zmniejszenie 

o łączną kwotę 251 000,00 zł i zwiększenie o łączną kwotę 293 042,00 zł. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt 8. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Starosty Średzkiego nr KD.7126.11.2016  

w sprawie rozważenia możliwości partycypacji w kosztach bieżącego funkcjonowania 

przeprawy promowej w Dębnie oraz dofinansowania modernizacji wyeksploatowanych 

podjazdów dla samochodów. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd, po zapoznaniu się z propozycją odpowiedzi przygotowaną przez 

Referat Dróg Powiatowych zdecydował, o zmianie jej treści.  Zarząd w składzie Starosta, 

Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, poprosił, aby wystosować pismo z prośbą  

o przedstawienie: 

• w jakich godzinach obecnie funkcjonuje przeprawa promowa w Dębnie, 

• czy samorząd powiatu średzkiego rozważał możliwość wydłużenia godzin otwarcia 

przeprawy, 

• jakie będą szacunkowe koszty funkcjonowania przeprawy promowej przy wydłużonych 

godzinach otwarcia, 

• w jakiej wysokości powiat jarociński miałby partycypować w kosztach bieżącego 

funkcjonowania? 

 

Ad. pkt 9.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.4.2016.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego o kwotę 5 000,00 zł na 

sfinansowanie kosztów drobnych prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących 



nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego.  

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożoną zmianę. Środki na sfinansowanie zwiększenia 

będą pochodziły z „wolnych środków z rozliczenia roku 2015”.   

 

Ad. pkt. 10. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.15.2015.DS w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów 

oraz wydatków o kwotę 240 000,00 zł. Są to środki przekazane przez Gminy Jarocin, 

Żerków, Jaraczewo i Kotlin, na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego dla 

Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. 

 

Skarbnik poprosił, aby poprawić paragraf po stronie dochodów tj. zamiast 6610 powinien 

być paragraf 6300. 

  

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdzili przedłożone zmiany, z uwzględnieniem sugestii 

Skarbnika. 

 

Ad. pkt 11. 

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

O.3026.10.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

  

Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego szkół: Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu 

Szkół Specjalnych w łącznej kwocie 10 000,00 zł. Powyższe środki dotyczą zabezpieczenia 

wkładu własnego powiatu w projekcie rządowym „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa”, w ramach którego Powiat Jarociński otrzyma dofinansowanie w kwocie 

40 000,00 zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych. 



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

uwag wyraził zgodę na zwiększenie środków o łączną kwotę 10 000,00 zł. Środki będą 

pochodziły z wolnych środków z rozliczenia roku 2015. 

 

Ad. pkt 12. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 

w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Z uwagi na zbliżający się koniec kadencji obecnego dyrektora proponuje się ogłosić konkurs 

na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Jarocinie. Ogłoszenie  

o konkursie, zwierające warunki przystąpienia do konkursu stanowi załącznik do powyższej 

uchwały. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał) podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 13. 

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

pozytywnie zaopiniował wysokość stawek wynajmu pomieszczeń szkolnych, będących  

w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.  

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. pkt 14. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

nr ZSP 3111/8/2016 w sprawie dofinansowania kosztów przejazdu młodzieży na obóz 

przysposobienia obronnego do miejscowości Machliny. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

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

o dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł kosztów przejazdu młodzieży szkolnej na obóz 

przysposobienia obronnego do miejscowości Machliny w terminie 6-12 czerwca 2016 r. 



Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych zaznaczył, że w swoim budżecie posiada środki  

w wysokości 1 800,00 zł.    

 

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

wyraził zgodę na dofinansowanie przejazdu młodzieży na obóz w wysokości 1 800,00 zł. 

 

Ad. pkt 15. 

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

z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie nr DPS-III/0303/18/16  

w sprawie ponownego rozpatrzenia i wyrażenia zgody na zwiększenie zatrudnienia  

w ilości 6 etatów. Zarząd zdecydował, że zajmie się powyższym pismem na kolejnym 

posiedzeniu, na które zaprasza Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. pkt 16. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Jarocinie nr ZSP/0312/2/2016 w sprawie zmian w planie finansowych na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 3000,00 zł z par. 4300 do par. 4410 

(2 000,00 zł) na dofinansowanie dojazdu nauczycieli na studia podyplomowe oraz do par. 

4700 (1 000,00) zł na szkolenia dla nauczycieli.  

 

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

się na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 17. 

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

do budżetu powiatu zwiększony plan dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego nr 

FB-I.3111.90.2016.4 z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 

lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Plan dotacji celowej został 

zwiększony w dziale 852, rozdział 85204, par. 2110 o kwotę 102 500,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 



Ad. pkt 18. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie nr FN.3011. 8.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 102 500,00 zł jest wynikiem otrzymania 

dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.90.2016.4, na realizację programu tzw. 

„500+” 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 19. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie w roku 2016 kosztów związanych  

z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

W ramach środków budżetowych w kwocie 108 000,00 zł dotacją objęto 36 wniosków, 

w tym 32 wnioski na budynki mieszkalne uwzględnione w pierwszej kolejności oraz  

4 wnioski dotyczące innych budynków zakwalifikowane wg kolejności wpływu. 

 

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

Z. Kuzdżał podjął przedłożoną uchwałę.  

 

Ad. pkt 20. 

Skarbnik przedstawił 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 17 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że jest to informacja o wykonaniu budżetu powiatu jarocińskiego za I kwartał 2016 

r. W tym czasie dochody zostały zrealizowane w 30,53% a wydatki 20,52% wykonania 

planu. Przychody zrealizowano w kwocie 1 677 635,24 zł natomiast rozchody w kwocie 



338 369,00 zł. W okresie od początku roku do dnia 31.03.2016 r. w wyniku wykonania 

dochodów i wydatków powiatu powstała nadwyżka w kwocie 5 657 682,18 zł. 

 

Zarząd przyjął do wiadomości powyższe informacje i jednogłośnie, w składzie Starosta, 

Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 21. 

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 18 do protokołu. 

 

Objaśnienia przyjętych w uchwale wartości stanowią załącznik do uchwały.  

 

Zarząd 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał ) zatwierdził 

omówiony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 22. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. W uchwale zostały ujęte zmiany zatwierdzone przez Zarząd na 

poprzednim i obecnym posiedzeniu.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

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

zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 23. 

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego  

i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.2.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 

2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ewa Gościniak, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa wyjaśniła, że 

przedstawione przeniesienia dotyczą zmiany paragrafu z 6050 na 6610, w związku  



z realizacją z Gminą Jarocin wspólnego zadania pn. „Modernizacja energetyczna  

i oświetleniowa budynku Urzędu Miejskiego, w zakresie obejmującym wymianę okien 

połaciowych, docieplenia dachu i modernizacji systemu grzewczego budynku 

administracyjnego stanowiącego współwłasność Gminy Jarocin i Powiatu Jarocińskiego”. 

 

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

uwag wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

b) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.4.2016.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r.    

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

 

Referat Geodezji zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego w par. 4610 o kwotę 

1 000,00 zł na sfinansowanie kosztów zastępstwa procesowego w związku z powództwem 

Powiatu Jarocińskiego przeciw firmie geodezyjnej GEOS Dariusz Szczepański,  

o odszkodowanie za niewykonanie zapisów umowy z roku 2015.  

 

Członkowie Zarządu, bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak 

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili przedłożone zmiany.  

 

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

wiadomości pismo Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych Przez Spółki Grupy 

Volkswagen AG w sprawie tzw. afery Volkswagena. Zarząd zdecydował o przekazaniu 

w/w pisma do zaopiniowania przez radcę prawnego. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

d) Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem Komendanta Powiatowego Policji  

w Jarocinie nr ZW-D-237/4/2016 w sprawie wsparcia finansowego na dofinansowanie 

zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej. Zarząd zdecydował, że rozpatrzy 

to pismo na kolejnym posiedzeniu, na które zaprosi Komendanta. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 



e) Członek Zarządu Zbigniew Kuzdżał przedstawił pismo Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Ludwinowie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla jednostki na 

zakup sprzętu wykrywczo- pomiarowego, zwiększającego bezpieczeństwo strażaków  

w czasie działań ratowniczo- gaśniczych. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 

Zbigniew Kuzdżał dodał, że OSP wnioskuje o kwotę 3 000,00 zł, w ramach tych środków 

chce zakupić detektor prądu przemiennego oraz wykrywacz wielogazowy. Jednostka od lat 

prowadzi wzmożoną aktywność mającą na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez zakup 

wyposażenia oraz umundurowania specjalnego strażaków. Celem ich działań jest ochrona 

życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi  

i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

 

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

wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł zakupu sprzętu przez OSP  

w Ludwinowie.  

 

f) Wicestarosta Mikołaj Szymczak wyjaśnił, że była u niego Pani Agnieszka 

Borkiewicz, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin, która zwróciła się  

z prośbą o dofinansowanie w kwocie 2 500,00 zł dla biblioteki . Wyjaśniła, że Biblioteka  

w Jarocinie chciałaby wejść w projekt, z inicjatywą którego wyszli Dyrektorzy Ośrodków 

Kultury i Bibliotek powiatowych z powiatu Krotoszyńskiego, Ostrowskiego i Pleszewskiego, 

aby zrobić przegląd młodzieżowych zespołów muzycznych. Warunkiem jest, żeby członkami 

zespołu byli uczniowie jednego z typów szkół: podstawowych, gimnazjów lub 

ponadgimnazjalnych. Przeglądowi towarzyszyć będą warsztaty muzyczne i inne atrakcje. 

Wydarzenie co roku odbywałoby się na terenie innego z powyższych powiatów. 

 

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

jednogłośnie, wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 2 500,00 zł dla biblioteki. 

 

g) Przemysław Franczak poprosił o przedstawienie informacji na jakim etapie są 

przygotowania do obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.  

 



Starosta zaproponował, aby na kolejne posiedzenie Zarządu zaprosić Dyrektora Muzeum 

Regionalnego w Jarocinie Sebastiana Plutę, który został wyznaczony przez Burmistrza 

Jarocina na koordynatora prac związanych z obchodami 100. Rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego. 

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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