
Protokół Nr 64/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 16 maja 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 16 maja 2016 r. został ustalony wcześniej przez 

p. Starostę. W obradach wzięło udział pięciu Członków Zarządu zgodnie  

z listą obecności. Członek Zarządu Zbigniew Kuzdżał dołączył na posiedzenie od pkt 10 

natomiast Starost od pkt 14. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

3. Piotr Banaszak  - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych. 

 

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 oraz P. Franczak, 

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

jego realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 61/16 z posiedzenia w dniu 19.04.2016 r., nr 62/16  

z posiedzenia w dniu 28.04.2016 r. oraz nr 63/16 z posiedzenia w dniu 05.05.2016 r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

przedstawienia Radzie Powiatu Jarocińskiego oceny zasobów pomocy społecznej dla 

Powiatu Jarocińskiego. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

rozwiązania za porozumieniem stron umowy najmu lokalu użytkowego nr 2 

usytuowanego w budynku stanowiącym własność Powiatu Jarocińskiego położonym 

w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości położonej w Jarocinie przeznaczonej do oddania w najem  

w drodze przetargu pisemnego ograniczonego. 



7. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Kotlin nr GPG.6825.4.2016 w sprawie wyrażenia 

zgody na podział nieruchomości położonej w Wyszkach dz.nr 12/1 oraz przekazanie 

wydzielonej działki w formie darowizny Gminie Kotlin. 

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

NG.3026.6.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.114.2016.8 na uzupełnienie wydatków na gospodarkę 

nieruchomościami. 

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

NG.3026.7.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego wyrażającego opinię 

dla nowych przebiegów dróg wojewódzkich na terenie województwa 

wielkopolskiego określonych w propozycji załącznika do uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

12. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.11.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

nr ZSP 225/1/2016 w sprawie sfinansowania remontu dachu na budynku 

warsztatowym. 

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

nr ZSP/0312/3/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

15. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr D.271.3.2016.MS w sprawie wyrażenia zgody na zakup książek dla uczniów 

podejmujących kształcenie zawodowe. 

16. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr D.2230.1.2016.MS w sprawie dofinansowania wykonania remontu korytarza  

w budynku C szkoły. 

17. Przyjęcie do wiadomości informacji Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Jarocinie nr ZSO 1210.7.2016 w sprawie niewystarczającej liczby godzin pełnego 

etatu dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017. 

18. Rozpatrzenie pisma Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki  

w Jarocinie z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na remont Domu 

Działkowca. 



19. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4041.1.2016  

w sprawie zwiększenia budżetu w rozdziale 92195, par. 4300. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu 

stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

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

5.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyznania 

w roku 2016 dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym  

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych. 

24. Rozpatrzenie pisma Referatu Budownictwa i Środowiska nr R-BS.3032.5.2016.FS  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

III/0303/24/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

26. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 

ZSO.3110.4.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.113.2016.8 na realizację zadania "Przebudowa dróg 

Powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku Witaszyczki- Zakrzew- granica powiatu- 

etap I odcinek Witaszyczki- Zakrzew". 

28. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie  

nr PF-0332.7.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

29. Przyjęcie do wiadomości informacji Ministra Finansów nr ST4.4750.6.2016  

w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat 

do budżetu państwa. 

30. Przyjęcie do wiadomości Uchwały Nr 9/538/2016 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały  

nr XX/161/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31.03.2016 r. zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia WPF Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2018. 

31. Przyjęcie do wiadomości Uchwały Nr 9/548/2016 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wskazania, że uchwała nr XX/162/2016 Rady 



Powiatu Jarocińskiego z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 

2016 rok, została podjęta sprzecznie z przepisami prawa. 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 229/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 07 kwietnia 2016 r. 

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

publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 ust.1, pkt 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

34. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

35. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

36. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego poręczenia zobowiązań wynikających z obligacji 

emitowanych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. 

37. Sprawy bieżące. 

a) Rozpatrzenie pisma firmy ZyskMedia Adam Zysk w sprawie rozważenia zakupu 

książki "Młyn nad Lutynią". 

b) Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

OB.3026.6.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

c) Przyjęcie do wiadomości pisma Burmistrza Miasta i Gminy Żerków nr 

Km.7230.33.2016 w sprawie udziału finansowego Gminy Żerków w realizacji 

inwestycji przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żerków. 

d) Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Racendowie w sprawie 

dofinansowania zakupu sprzętu strażackiego. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Wicestarosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 61/16 z posiedzenia w dniu 19.04.2016 

r., nr 62/16 z posiedzenia w dniu 28.04.2016 r. oraz nr 63/16 z posiedzenia w dniu 

05.05.2016 r. 

Zapytał, czy są uwagi do protokołów? 

 



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

M. Drzazga oraz P. Franczak zatwierdził ich treść. W głosowaniu nie brał udziału Starosta 

oraz Z. Kuzdżał. 

 

Ad. pkt 4. 

Wicestarosta przełożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jarocińskiego oceny zasobów pomocy 

społecznej dla Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powiat co roku przygotowuje ocenę zasobów 

pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena 

obejmuje w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady 

finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący  

i realizujący. 

 

Zarząd nie miał uwag, jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak 

podjął uchwałę. W głosowaniu nie brał udziału Starosta oraz Z. Kuzdżał. 

 

Ad. pkt 5.  

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

rozwiązania za porozumieniem stron umowy najmu lokalu użytkowego nr 2 

usytuowanego w budynku stanowiącym własność Powiatu Jarocińskiego położonym  

w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Wyraża się zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy zawartej pomiędzy 

Powiatem Jarocińskim a Panią Grażyną Kądziela- Prezesem Zarządu „EURO KREDYT”  

Sp. z o.o. z siedzibą w Cielczy, dotyczącej wynajmu lokalu użytkowego nr 2, usytuowanego 

w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Jarocinie.  

 

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

wyraził zgodę na rozwiązanie umowy i podjął uchwałę. W głosowaniu nie brał udziału 

Starosta oraz Z. Kuzdżał. 



Ad. pkt 6. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Jarocinie przeznaczonej do 

oddania w najem w drodze przetargu pisemnego ograniczonego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przeznacza się do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu pisemnego 

ograniczonego do najemców lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym na 

nieruchomości w Porębie 32, część nieruchomości z przeznaczeniem pod garaż o pow. 

32m2, położoną w Porębie 32. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak podjął 

przedłożoną uchwałę. W głosowaniu nie brał udziału Starosta oraz Z. Kuzdżał. 

 

Ad. pkt 7. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wójta Gminy Kotlin nr GPG.6825.4.2016 

w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości położonej w Wyszkach dz.nr 12/1 

oraz przekazanie wydzielonej działki w formie darowizny Gminie Kotlin.   

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Wójt Gminy Kotlin zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na podział nieruchomości 

położonej w Wyszkach Gm. Kotlin, działka nr 12/1, a następnie przekazanie wydzielonej 

działki w formie darowizny. Wójt Gminy przeznaczy przedmiotową działkę pod budowę 

chodnika przy drodze do posesji położonych w Wyszkach. 

 

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

P. Franczak, wyraził zgodę na podział nieruchomości oraz przekazania wydzielonej działki 

Gminie Kotlin. W głosowaniu nie brał udziału Starosta oraz Z. Kuzdżał. 

 

Ad. pkt 8. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.6.2016.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 



Referat zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu o kwotę 50 000,00 zł na wykonanie 

studium wykonalności w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

2014+ z działania 2.1.2.  

 

Członkowie Zarządu, jednogłośnie, 3 głosami „za” (Wicestarosta, M. Drzazga oraz  

P. Franczak), zgodzili się z zaproponowanymi zmianami. W głosowaniu nie brał udziału 

Starosta oraz Z. Kuzdżał. 

 

Ad. pkt 9.  

Zarząd w składzie Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak przyjął do budżetu powiatu 

zwiększony plan dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.114.2016.8 

na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami. Plan dotacji został 

zwiększony w dziale 700, rozdział 70005, par. 2110 o kwotę 110 500,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 10. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.7.2016.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 110 500,00 zł jest wynikiem pisma Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.114.2016.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 

rok 2016. 

 

Członkowie Zarządu nie mieli uwag. Jednogłośnie w składzie Wicestarosta, M. Drzazga, 

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 11. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego wyrażającego opinię 

dla nowych przebiegów dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego 

określonych w propozycji załącznika do uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 



Opiniuje się pozytywnie przebieg dróg wojewódzkich na terenie województwa 

wielkopolskiego, określonych w propozycji załącznika do uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich. 

 

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

podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 12. 

Na posiedzenie Zarządu przybył Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych, 

który przedstawił pismo nr R-DP.3026.11.2016.KB w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Referat Dróg zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu w par. 6050 o kwotę 970 000,00 zł. 

Środki zostaną przeznaczone na „Przebudowę drogi nr 4194P na odcinku Łuszczanów- 

Tarce” w kwocie 500 000,00 zł, na „Przebudowę ulicy Dworcowej w Mieszkowie”  

w wysokości 370 000,00 zł oraz na „Przebudowę ul. Jarocińskiej w Siedleminie” w kwocie 

100 000,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał) wyraził zgodę na zwiększenie środków w budżecie Referatu Dróg. Zadania 

zostaną pokryte z wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2015 roku. 

 

Ad. pkt 13. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nr ZSP 225/1/2016 w sprawie sfinansowania 

remontu dachu na budynku warsztatowym. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 54 000,00 zł na 

sfinansowanie remontu dachu na budynku warsztatowym. Dyrektor zauważył, że dach jest 

pokryty papą termozgrzewalną, w której od 2011 r. co roku naprawiane są  powstające 



pęknięcia i ubytki poprzez naklejanie łat i smarowanie lepikiej. Rok rocznie po okresie 

zimowym przybywają nowe pęknięcia, które mimo naprawy pękają. 

 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie o kwotę 54 000,00 zł. 

 

Ad. pkt 14. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

2 w Jarocinie nr ZSP/0312/3/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu finansowego w par. 4040 o kwotę 

14 953,00 zł, w par. 4440 o kwotę 547,00 zł oraz o zwiększenie środków w par. 4440  

o kwotę 9 213,00 zł. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 15. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Jarocinie nr D.271.3.2016.MS w sprawie wyrażenia zgody na zakup książek dla 

uczniów podejmujących kształcenie zawodowe. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie zwrócił się z prośbą  

o dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł zakupu książek dla uczniów podejmujących 

kształcenie zawodowe. 

 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie wyraził zgodę dofinansowanie zakupu książek.    

 

 

 



Ad. pkt 16. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr D.2230.1.2016.MS w sprawie dofinansowania wykonania remontu korytarza  

w budynku C szkoły. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł remontu korytarza  

w budynku C szkoły. Prace remontowe mają objąć gipsowanie ścian i sufitu, malowanie oraz 

częściową wymianę stolarki drzwiowej. Dyrektor zauważył, że ostatnie malowanie korytarza 

miało miejsce ponad 20 lat temu. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na dofinansowanie remontu korytarza w kwocie 50 000,00 zł. 

 

Ad. pkt 17. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił do wiadomości Zarządu pismo Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO 1210.7.2016 w sprawie 

niewystarczającej liczby godzin pełnego etatu dla nauczycieli w roku szkolnym 

2016/2017. Dodał, że trwają prace nad sprawdzeniem arkuszy organizacyjnych 

poszczególnych szkół i w zależności od naboru zostanie ustalona liczba oddziałów. Dopiero 

na tej podstawie będzie wiadomo, czy znajdą się godziny w innych szkołach na uzupełnienie 

brakujących etatów. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Zarząd 5 głosami „za” przyjął powyższą informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 

T. Kościuszki w Jarocinie z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na remont Domu 

Działkowca. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowca im. T. Kościuszki w Jarocinie zwrócił się z prośbą  

o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 6 000.00 zł na remont Domu Działkowca. 



Remont będzie dotyczy świetlicy i sanitariatów. Remont ma być przeprowadzony w związku 

z przyszłorocznymi obchodami 70- lecia istnienia. Wydział Oświaty, nie posiada w swoim 

budżecie środków na ten cel. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, nie wyraził zgody na dofinansowanie remontu Domu 

Działkowca. 

 

Ad. pkt 19. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga, przedstawił pismo Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych nr O.4041.1.2016 w sprawie zwiększenia budżetu w rozdziale 92195, par. 

4300. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu o kwotę 9 000,00 zł. 

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na realizację usług związanych z organizacją 

uroczystości z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, zaplanowanej na 12 czerwca 2016 r. tego 

dnia w kościele O. Franciszkanów w Jarocinie odbędzie się odpust Św. Antoniego  

i poświęcenie ołtarza św. Franciszka. Uwieńczeniem uroczystości byłby patriotyczny koncert 

zespołu ZAYAZD. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie, w pięcioosobowym składzie (Starosta, 

Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) wyraził zgodę na przyznanie 

wnioskowanych środków.  

 

Ad. pkt 20. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu 

stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jarocinie, zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na 

nieodpłatne przekazanie 7 sztuk krzeseł, będących własnością Powiatu, na rzecz Kurkowego 

Bractwa Strzeleckiego. 



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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przekazanie krzeseł i podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 21. 

Sekretarz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Jarocinie.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że Zarządzeniem Starosty Jarocińskiego został powołany Administrator 

Bezpieczeństwa Informacji, w związku z powyższym w Regulaminie Organizacyjnym 

należy określić jego zadania, ponadto wprowadzono zakres zadań związanych  

z prowadzeniem nieodpłatnych punktów pomocy prawnej. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 22. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr 

A-OB.3026. 5.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 

10 000,00 zł z zadania wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do zadania wykonanie 

dokumentacji projektowej. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 23. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom 

wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych. 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Podział dotacji dla poszczególnych spółek wodnych, które złożyły wniosek i spełniają 

warunki przyznania dotacji został zaproponowany w oparciu o „Zasady udzielenia dotacji  

z budżetu powiatu jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielania 

dotacji i sposób jej rozliczenia”, przyjęte uchwałą nr X/61/11 Rady Powiatu Jarocińskiego  

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

Zarząd nie miał uwag. 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał) zatwierdził podział środków i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 24. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Budownictwa i Środowiska nr R-BS.3032.5.2016.FS  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Referat Budownictwa i Środowiska zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów  

o kwotę 30 000,00 zł, w związku z większymi wpływami niż w latach ubiegłych z tytułu 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Po stronie wydatków natomiast Referat prosi  

o zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł rozdziału 01095, par. 4190 nagrody konkursowe, na 

zakup nagród w konkursie skierowanym do kół łowieckich, wspierający regulację populacji 

lisa w obwodach łowieckich na terenie powiatu jarocińskiego oraz rozdziału 90095, par. 

4300 o kwotę 5 869,00 zł na edukacyjne akcje proekologiczne oraz na wspomaganie 

systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska. 

 

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

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 25. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Zakrzewie nr DPS-III/0303/24/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 



Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 15 000,00 zł z par. 4260 „Zakup energii” 

do par.4360 w wysokości 5 000,00 zł na płatności związane z usługami telefonicznymi oraz 

opłat za abonament dotyczący telefonów w windach, a także do par. 4480 w kwocie 

10 000,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości  przeznaczonych na Dom Pomocy 

Społecznej w Zakrzewie i Kotlinie. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożone zmiany. 

  

Ad. pkt 26. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr ZSO.3110.4.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 21 500,00 

zł, będącej zwrotem odprawy pieniężnej za rozwiązanie stosunku pracy. Ponadto Dyrektor 

poprosił o zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 75 000,00 zł, na dokonanie remontów  

w szkole m.in. na wymianę ogrodzenia przy ul. Moniuszki, rozszerzenie monitoringu  

w szkole, remont łazienek chłopięcych oraz zakup wzmacniacza i głośników na siłownię. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany oraz na zwiększenie 

budżetu szkoły o środki potrzebne na remonty. 

 

Skarbnik zaproponował, aby majową sesją dokonać przesunięć w szkołach, natomiast środki 

na remonty w poszczególnych jednostkach przyznać sesją czerwcową. 

 

Zarząd jednogłośnie zgodził się z propozycją Skarbnika. 

 

Ad. pkt 27. 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, przyjął do wiadomości informację od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.113.2016.8 w sprawie zwiększenia plan dotacji celowej na 

realizację zadania "Przebudowa dróg Powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku 



Witaszyczki- Zakrzew- granica powiatu- etap I odcinek Witaszyczki- Zakrzew". Plan 

dotacji celowej został zwiększony w dziale 600, rozdział 60014, par. 6430 o kwotę 

3 000 000,00 zł. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że 3 mln. zł, jest to kwota przyznana zgodnie z pierwotnym planem 

kosztów realizacji inwestycji, natomiast plan ten uległ zmianie po rozstrzygnięciu przetargu. 

W związku z powyższym Skarbnik zaproponował, aby powyższe pismo przyjąć do 

wiadomości, natomiast do budżetu zostanie przyjęta ostateczna kwota, po aneksowaniu 

umowy.  

 

Zarząd bez uwag, zgodził się z propozycją Skarbnika.    

 

Ad. pkt 28. 

Zarząd rozpatrzył pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.7.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji 

celowej na rok 2016 w dziale 754, rozdziale 75411, par. 2110 o kwotę 741,00 zł, Komendant 

PSP w Jarocinie poinformował, że zwiększone zostają wydatki w paragrafie 4050. 

 

Zarząd w pięcioosobowym składzie, jednogłośnie, bez uwag, przyjął przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 29. 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, przyj ął do budżetu powiatu ostateczne kwoty części 

subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, przekazane 

przez Ministra Finansów pismem nr ST4.4750.6.2016. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad. pkt 30 i pkt 31. 

Starosta przedłożył do wiadomości Zarządu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 9/538/2016 w sprawie stwierdzenia nieważności 

uchwały nr XX/161/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31.03.2016 r. zmieniającej 



uchwałę w sprawie ustalenia WPF Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2018 oraz Nr 

9/548/2016 w sprawie wskazania, że uchwała nr XX/162/2016 Rady Powiatu Jarocińskiego  

z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok, została podjęta 

sprzecznie z przepisami prawa. 

Uchwały stanowią załącznik nr 26 i 27 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że omyłkowo do RIO została przesłana błędna pierwsza strona w uchwale 

dot. WPF na lata 2016-2018, w związku z powyższym RIO stwierdziło nieważność tej 

uchwały, a co za tym idzie uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu została uznana za 

podjęto sprzecznie z przepisami prawa. Dodał, że stosowne zmiany zostaną naniesione  

i podjęte na najbliższej sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, przyjął powyższą informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt 32. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 229/16 Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 07 kwietnia 2016 r.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

W uchwale 229/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2016 r., w związku z błędem pisarskim, w par. 1 pkt 2 określono 

podział rezerwy ogólnej w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków 

bieżących. Prawidłowa kwota podziału, wynikająca z załącznika nr 1 do tej uchwały wynosi 

50 000,00 zł. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 33. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 ust.1, pkt 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą: 

1. dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego w poprzednim roku 

budżetowym, w tym kwotę nadwyżki; 

2. kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

3. kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych; 

4. kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; 

5. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których 

gwarancje i poręczenia dotyczą; 

6. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz 

ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia; 

7. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej; 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

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

 

Ad. pkt 34. 

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 30 do protokołu. 

 

Objaśnienia przyjętych w uchwale wartości stanowią załącznik do uchwały. 

 

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

zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

 



Ad. pkt 35. 

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

Z. Kuzdżał, bez uwag, zatwierdził omówiony przez Skarbnika projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Ad. pkt 36. 

Skarbnik przedstawił propozycję projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie udzielenia przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego poręczenia zobowiązań 

wynikaj ących z obligacji emitowanych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Skarbnik dodał, że przygotował projekt uchwały na podstawie informacji, które posiada. 

Ostateczny kształt uchwały będzie możliwy do przygotowania po dostarczeniu przez Prezesa 

Szpitala Powiatowego w Jarocinie sp. z o.o. umowy z bankiem, który ma wyemitować 

obligacje. W związku z powyższym Skarbnik zaproponował, aby powyższy projekt uchwały 

przyjąć do wiadomości, a dopiero po otrzymaniu wszystkich niezbędnych danych zostanie 

przygotowany właściwy projekt uchwały. 

 

Członkowie Zarządu zgodzili się z propozycją Skarbnik. Jednogłośnie, w składzie Starosta, 

Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, przyjęli do wiadomości przedłożony 

projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 37. 

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo firmy ZyskMedia Adam Zysk w sprawie 

rozważenia zakupu książki "Młyn nad Lutyni ą".  

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Wydawnictwo ZyskMedia Adam Zysk zaproponowało zakup 1 000 szt. książki ”Młyn nad 

Lutynią” Jarosława Iwaszkiewicza w cenie 29,00 zł/szt. Opis zawarty w publikacji dotyczy 

miejscowości Lutynia, należącej do Powiatu Jarocińskiego więc stanowi dobrą okazję do 

promocji regionu.   

 



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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał  wyraził zgodę na zakup 250 szt. książki „Młyn nad Lutynią”. 

 

b) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego  

i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.6.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Zmiany w planie przedstawione w piśmie wynikają m.in. z konieczności utworzenia środków 

własnych w rozdziale 75018 w par. 4010 wynagrodzenia osobowe, z którego są finansowane 

wynagrodzenia pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Urząd 

Marszałkowski nie refunduje wydatków na tzw. „wysługę lat” pracowników przebywających  

a długotrwałych zwolnieniach lekarskich. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

c) Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, przyjęli do wiadomości pismo Burmistrza Miasta i Gminy 

Żerków nr Km.7230.33.2016 w sprawie udziału finansowego Gminy Żerków  

w realizacji inwestycji przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żerków.  

Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

d) Zarząd rozpatrzył pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Racendowie w sprawie 

dofinansowania zakupu sprzętu strażackiego. 

Pismo stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Racendowie zwróciła się z prośbą o zakup sprzętu strażackiego 

w postaci wentylatora oddymiającego. Urządzenie służy przede wszystkim do szybkiego 

oddymiania pomieszczeń, co w znacznym stopniu poprawia efektywność działań ratowniczo- 

gaśniczych.  

 



W wyniku dyskusji, z uwagi na brak środków, Zarząd, 1 głosem „za” (Starosta) oraz 4 

głosami „przeciw” (Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) nie wyraził 

zgody na dofinansowanie zakupu w/w sprzętu. 

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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