
Protokół Nr 66/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 02 czerwca 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 02 czerwca 2016 r. został ustalony wcześniej 

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

z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Ewa Gościniak  - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa. 

 

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, 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 64/16 z posiedzenia w dniu 16.05.2016 r. oraz nr 65/16  

z posiedzenia w dniu 25.05.2016 r. 

4. Rozpatrzenie interpelacji Pani Ilony Smolarek i Pana Edmunda Kowalczyka, radnych 

Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie przedsięwzięć drogowych. 

5. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-

BR.0014.32.2016.PA w sprawie podjęcia przy drogach powiatowych prac 

pielęgnacyjnych alei przydrożnych drzew owocowych i nie owocowych. 

6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-

BR.0014.31.2016.PA w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zadrzewień 

śródpolnych i śródleśnych o znaczeniu strategicznym dla rolnictwa i ochrony 

środowiska. 

7. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.13.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 

 w Jarocinie. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. 

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

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2016.7 na dofinansowanie zakupu nowości 

wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. 

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

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

12. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.12.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

13. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.403.1.2016  

w sprawie zwiększenia budżetu w rozdziale 92195 par. 4210. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie. 

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

nr ZSP/0312/4/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

16. Przyjęcie do wiadomości informacji na temat dotacji przyznanych przez Powiat 

Jarociński Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie. 

17. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi poszczególnych Gmin Powiatu Jarocińskiego 

na propozycję Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie partycypacji w kosztach 

budowy parkingu przy nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. 

18. Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurcewie w sprawie 

dofinansowania zakupu mundurów koszarnych dla OSP w Kurcewie. 

19. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-ZK.0023.12. 

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

20. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.7. 

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

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

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2016.8 na finansowanie ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 



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

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.139.2016.8 na sfinansowanie skutków podwyższenia 

uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Staży 

Pożarnej. 

23. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.8.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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. Sprawy bieżące. 

a) Rozpatrzenie pisma Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie z dnia 30.05.2016 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac adaptacyjnych w budynku przy ul. 

Zacisznej 1. 

b) Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

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

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

d) Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadania 

imienia Domowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Kotlinie. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 64/16 z posiedzenia w dniu 16.05.2016 r., 

oraz nr 65/16 z posiedzenia w dniu 25.05.2016 r.  

 

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

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził ich treść.  

 

Ad. pkt 4. 

Wicestarosta przełożył do rozpatrzenia interpelację Pani Ilony Smolarek i Pana Edmunda 

Kowalczyka, radnych Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie przedsięwzięć 



drogowych. Dodał, że propozycja odpowiedzi na interpelacje została załączona do 

materiałów. Zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uwagi do odpowiedzi?  

Interpelacje oraz propozycja odpowiedzi stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd nie miał uwag do propozycji odpowiedzi. Jednogłośnie, w składzie Wicestarosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził jej treść. W głosowaniu nie brał udziału 

Starosta. 

 

Ad. pkt 5.  

Zarząd rozpatrzył wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-

BR.0014.32.2016.PA w sprawie podjęcia przy drogach powiatowych prac 

pielęgnacyjnych alei przydrożnych drzew owocowych i nie owocowych. 

Wniosek  i propozycja odpowiedzi stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Referat Dróg Powiatowych poinformował, że takie prace zostały już wykonane na drogach: 

Paruchów – Pogorzelica, Kąty – Wilkowyja, Gola – Niedźwiady – gr. powiatu, Golina - 

Potarzyca oraz interwencyjnie w Cerekwicy Nowej, Magnuszewicach i Wilczy. Prace 

pielęgnacyjne związane z utrzymaniem wysokich drzew wymagają korzystania z podnośnika 

koszowego a zadania te są bardzo kosztowne. Dlatego przy ograniczonych środkach 

finansowych na bieżące utrzymanie i rozległej sieci drogowej nie ma możliwości realizacji 

tych prac na wszystkich alejach. Aby zwiększyć zakres prac pielęgnacyjnych przy drogach 

konieczne byłoby zwiększenie środków finansowych na to zadanie kosztem innych robót 

związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Obecnie nie jest to możliwe, gdyż zakres innych 

niezbędnych prac do wykonania na drogach jest bardzo duży i znacznie przewyższa budżet 

Referatu Dróg Powiatowych. 

 

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

uwag zatwierdził propozycję odpowiedzi. W głosowaniu nie brał udziału Starosta. 

 

Ad. pkt 6. 

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

Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzyli wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr 

A-OB-BR.0014.31.2016.PA w sprawie przeprowadzenia w poszczególnych gminach 

Powiatu Jarocińskiego inwentaryzacji zadrzewień śródpolnych i śródleśnych  



o znaczeniu strategicznym dla rolnictwa i ochrony środowiska. Zarząd przekaże wniosek 

Komisji do Gmin. 

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.13. 

2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Referat Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 1 500,00 zł z par. 4210 

„Zakup materiałów i wyposażenia” do par. 4390 „Zakup usług, wykonanie ekspertyz, analiz  

i opinii”. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zaproponowane przesunięcia. 

 

*** 

Zbigniew Kuzdżał, Członek Zarządu poprosił, aby Referat Dróg Powiatowych przedstawił 

informację o stanie realizacji umowy dotyczącej nasadzeń drzew na drodze Żerniki- Żerków. 

 

Ad. pkt 8. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 

 w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Mirosław Drzazga, Członek Zarządu wyjaśnił, że 19 maja 2016 r. odbył się konkurs na 

stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. Konkurs został 

rozstrzygnięty, Dyrektor został Grzegorz Maćkowiak, w związku z powyższym poprosił  

o zatwierdzenie konkursu. Dodał, że Pan Maćkowiak otrzymał 100% głosów i został 

poproszony o udostępnienie swojej prezentacji na stronie Szkoły oraz na stronie Powiatu.  

 

Członkowie Zarządu, jednogłośnie, 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał), zatwierdził konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 

w Jarocinie i podjął uchwałę. 



Ad. pkt 9.  

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się Panu Grzegorzowi 

Maćkowiakowi stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie od dnia  

1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 10. 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał przyjął do budżetu powiatu zwiększony plan dotacji celowej 

od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2016.7 na dofinansowanie zakupu 

nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Plan dotacji celowej 

został zwiększony w dziale 801 o kwotę 40 000,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. pkt 11. 

Zarząd rozpatrzył 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. 

 

Przedstawione w piśmie zmiany dotyczą przekazania szkołom przyznanej przez Wojewodę 

Wielkopolskiego dotacji celowej na realizację projektu rządowego „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 40 000,00 zł.  

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

 



Ad. pkt 12. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.12.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 2 500,00 zł z rozdziału 92116 

par. 2310 do rozdziału 92195 par. 4300. Zmiany podyktowane są prośbą Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Jarocin, która zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o wsparcie 

finansowe powiatowego przeglądu zespołów młodzieżowych. Zarząd przyznał środki  

w wysokości 2 500 zł, zwiększając Bibliotece dotację celową na zadania bieżące. Po analizie 

stwierdzono, że wniosek o wsparcie powiatowego przeglądu zespołów młodzieżowych 

wskazane byłoby  sfinansować z rozdziału Kultura 92195 par. 4300. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 13. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił pismo Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych nr O.403.1.2016 w sprawie zwiększenia budżetu w rozdziale 92195 par. 

4210. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że Wydział zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu w rozdziale 92195, par. 

4210 o kwotę 7 250,00 zł na zakup 250 szt. książek Jarosława Iwaszkiewicza „Młyn nad 

Lutynią”. 

 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. 

Środki zostaną przesunięte ze „schetynówki’. 

 

Ad. pkt 14. 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjęli uchwałę Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 



uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. pkt 15. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

nr ZSP/0312/4/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Zmiany we wszystkich paragrafach rozdziału 80120 i 80130 wynikają z dostosowania kwot 

planu wydatków w rozdziale 80120 do liczby uczniów klas liceum ogólnokształcącego  

w roku szkolnym 2015/2006. Ponadto utworzono nowy paragraf 4390 w rozdziałach 80120, 

80130 i 80150 na ogólną kwotę 5 000,00 zł, w celu wykonania audytu efektywności 

ekologicznej budynków ZSP nr 2 w Jarocinie. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie wyraził zgodę zaproponowane zmiany.    

 

Ad. pkt 16. 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, przyjął do wiadomości informacj ę na temat dotacji 

przyznanych przez Powiat Jarociński Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. pkt 17. 

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

zapoznał się z odpowiedziami poszczególnych Gmin Powiatu Jarocińskiego na propozycję 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie partycypacji w kosztach budowy parkingu 

przy nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. Gmina Jarocin 

przeanalizuje możliwość dofinansowania budowy parkingu, jeżeli uzyska oszczędności 

finansowe na zadaniach inwestycyjnych realizowanych na podstawie uchwalonego budżetu, 

natomiast pozostałe Gminy, nie widzą możliwości partycypacji w kosztach budowy 

parkingu. 

Odpowiedzi stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 



Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurcewie  

w sprawie dofinansowania zakupu mundurów koszarowych dla OSP w Kurcewie. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Naczelnik OSP w Kurcewie zwrócił się z prośbą o zakup 8 mundurów koszarowych dla 

strażaków. Koszt zakupu wyniesie 1 900,00 zł. Zakupione mundury koszarowe będą 

stanowić niezbędne wyposażenie koszarowe, wpływające na bezpieczeństwo strażaków 

biorących udział w akcjach ratunkowych. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, nie wyraził zgody na dofinansowanie zakupu mundurów. 

 

Ad. pkt 19. 

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

jednogłośnie negatywnie rozpatrzył pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr 

A-ZK.0023.12. 2016.CB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. Referat 

Organizacyjny zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu o kwotę 1 900,00 zł, w przypadku 

przyznania przez Zarząd środków na zakup mundurów dla OSP w Kurcewie. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. pkt 20. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr 

A-OB.3026.7. 2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ewa Gościniak Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa wyjaśniła, że Referat 

zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu o kwotę 20 000,00 zł na wykonanie dokumentacji 

projektowej i inwentaryzacji budynku Starostwa przy Al. Niepodległości 10 oraz o kwotę 

6 000,00 zł na audyt efektywności ekologicznej, który jest niezbędny, aby ubiegać się  

o środki w ramach Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

 



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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zgodził się na zwiększenie budżetu Referatu. Środki będą 

przeniesione ze „schetynówki”.  

 

Ad. pkt 21. 

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

Z. Kuzdżał oraz P. Franczak, jednogłośnie przyjęli do budżetu powiatu zwiększony plan 

dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2016.8 na finansowanie 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi- Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia w Noskowie. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 852, rozdział 

85203, par. 2110 o kwotę 49 762,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt 22. 

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

Z. Kuzdżał, przyjął do budżetu powiatu zwiększony plan dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.139.2016.8 na sfinansowanie skutków podwyższenia 

uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Staży 

Pożarnej. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 754, rozdział 75411, par. 2110  

o kwotę 10 348,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad. pkt 23. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.8.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na  

2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Komendant przedstawił podział dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę 

Wielkopolskiego w kwocie 10 348,00 zł na sfinansowanie skutków podwyższenia 

uposażenia dla strażaków.  

 

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

Z. Kuzdżał) zatwierdził przedłożone zmiany.  



Ad. pkt 24. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały projektu uchwały Zarz ądu 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 21 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że w związku z uchwałą Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia  

25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. wprowadza się zmiany  

w planie dotacji zadań zleconych oraz planie wydatków zadań zleconych na 2016 r., 

 

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

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 25. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że jest to kolejna uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 25 maja br. 

uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

  

Ad. pkt 26. 

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie  

z dnia 30.05.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac adaptacyjnych  

w budynku przy ul. Zacisznej 1. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Wicestarosta wyjaśnił, że Powiat wynajął budynek przy ul. Zacisznej 1, Ośrodkowi Terapii 

Uzależnień w Jarocinie. W zawartej umowie jest zapis, że każdorazowe zmiany wymagają 

zgody Zarządu, dlatego Dyrektor Ośrodka przedłożył projekt budowlany celem akceptacji. 



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

Z. Kuzdżał  wyraził zgodę na wykonanie prac adaptacyjnych zgodnie z projektem 

budowlanym. 

 

b) Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

W uchwale zostały uściślone zadania Asystenta. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

c) Starosta przedłożył do rozpatrzeni pismo Referatu Organizacyjnego  

i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026. 8.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 

2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Referat Organizacyjny zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu o kwotę 7 000,00 zł na 

opracowanie koncepcji aranżacji korytarza, Biura Obsługi Klienta i Sali nr 30 w budynku 

Starostwa. Ponadto środki zostaną przeznaczone na opłacenie publikacji ogłoszeń w lokalnej 

prasie dotyczących zawiadomień wydawanych przez Wydział Budownictwa i Środowiska 

decyzji w sprawie inwestycji drogowej na terenie powiatu. 

 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Referatu na w/w cel. 

 

d) Starosta przedłożył do zatwierdzenie projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Kotlinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 



Nadaje się imię „Marii Kaczyńskiej” Domowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Kotlinie.  

W związku z nadaniem imienia, pełna nazwa jednostki brzmi „Dom Pomocy Społecznej im. 

Marii Kaczyńskiej w Kotlinie”. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) zatwierdził projekt uchwały. 

 

e) Wicestarosta poinformował Członków Zarządu, że był u niego przedstawiciel 

Stowarzyszenia Jarociński Ruch Samorządowy pan Jacek Gardach, który zaproponował  

spotkanie Członków Zarządu ze Członkami Stowarzyszeniem w celu przedstawienia przez 

Stowarzyszenie argumentów, aby zaniechać prac związanych z budową łącznika dróg 

krajowych nr 11 i 12. Zdaniem Stowarzyszenia budowa powyższego łącznika nie przyniesie 

żadnych korzyści.  

 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie zdecydował, że nie jest zainteresowany spotkaniem z Członkami 

Stowarzyszenia. Zarząd zna argumenty Stowarzyszenia, ponieważ zostały one przedstawione  

w Liście otwartym Stowarzyszenia Jarociński Ruch Samorządowy z dnia 25 stycznia 2016 r. 

Zarząd podtrzymał swoje stanowisko, iż budowa łącznika dróg nr 11 i 12 jest celowa  

i zasadna, dlatego nie widzi potrzeby spotkania. 

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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