
Protokół Nr 69/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 06 lipca 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 06 lipca 2016 r. został ustalony wcześniej przez 

p. Starostę. W obradach wzięło udział czterech Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. 

W posiedzeniu nie brał udziału P. Franczak. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

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

4. Honorata Śmigielska - Dyrektor Wydziału Rozwoju. 

 

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, przystąpiono zatem do jego 

realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 67/16 z posiedzenia w dniu 13.06.2016 r. oraz protokołu  

nr 68/16 z posiedzenia w dniu 23.06.2016 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr DPS-III/0303/28/16  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr DPS-III/0303/29/16  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprzedaży 

pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, stanowiących własność Powiatu 

Jarocińskiego. 

7. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadania 

Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie. 



8. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.3110.5.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

9. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.4.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

10. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.5.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

11. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

nr FN.3011.12.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

12. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

nr FN.3011.13.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

13. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

nr FN.3011.14.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

14. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B.302.10.2016.KD w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2016 r. 

15. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.12.2016.FK w sprawie zmian 

w planie finansowym na 2016 r. 

16. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.17.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie drogi 

gminnej w Kotlinie – ulica Słoneczna”. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na „Budowie łącznika 

drogowego pomiędzy ulicą T. Kościuszki a ulicą J. Kilińskiego w Jarocina”. 

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

NG.3026.9.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

NG.3026.10.2016.ZM w sprawie zmian w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na rok 2016. 

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

NG.6845.19.2016.ZM w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Aleksandry Mrozińskiej 

oraz Pana Patryka Trzcielińskiego. 



22. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego ograniczonego na oddanie  

w najem części nieruchomości położonej w Porębie 32, gm. Jaraczewo, stanowiącej 

własność Powiatu Jarocińskiego. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

rozwiązania za porozumieniem stron umowy najmu lokali użytkowych nr 5 i 6, 

usytuowanych w budynku stanowiącym własność Powiatu Jarocińskiego położonym 

w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16. 

24. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego nr 4, 

usytuowanego w budynku położonym na nieruchomości w Porębie 32, gm. 

Jaraczewo, stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego. 

25. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.680.5.2016.SE na interpelację Pana 

Przewodniczącego Rady Jana Szczerbania w sprawie rozpatrzenia pisma pani Haliny 

Pietlickiej w sprawie udzielenia bonifikaty na zakup mieszkania w Tarcach 16/2. 

26. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.174.2016.7 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci. 

27. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej nr DF-I.4021.15.5.2016.MG z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy 

na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie w roku 2016 zadań na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.  

28. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.185.2016.4 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy 

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty 

w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.  

29. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.124.2016.8 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

30. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.13.2016.DS 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

31. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.815.3.2016  

w związku z pismem dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”  



w Górze o rozważenie współfinansowania wyjazdu wakacyjnego dla 12 

podopiecznych placówki. 

32. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4323.45.2016   

w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie  

o zwiększenie środków finansowych na wykonanie przebudowy parkingu 

przyszkolnego o kwotę 25.000 zł. 

33. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4323.46.2016   

w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie  

o przyznanie środków finansowych na zakup oraz montaż szlabanu na parking 

szkolny w kwocie 15.000 zł. 

34. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.403.3.2016   

w sprawie pisma złożonego przez Księdza Błażeja Michalczewskiego. 

35.  Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4041.3.2016   

w sprawie pisma złożonego przez Burmistrza Jarocina z prośbą o wsparcie finansowe 

i uczestnictwo Powiatu Jarocińskiego w organizacji letniego pikniku rodzinnego dnia 

7 sierpnia 2016 r.  

36. Rozpatrzenie pisma Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska nr R-BS.673.1. 

6.2016.MB celem akceptacji projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działki nr 286/30 w obrębie geodezyjnym Witaszyce, gmina Jarocin. 

37. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-ZK.0023.14. 

2016.CB w sprawie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Witaszycach. 

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

11.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

39. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Burmistrza Jarocina oraz Burmistrza Żerkowa 

na wniosek Komisji Rolnictwa w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

zadrzewień śródpolnych i śródleśnych o znaczeniu strategicznym dla rolnictwa  

i ochrony środowiska. 

40. Rozpatrzenie interpelacji Radnego Stanisława Martuzalskiego z dnia 23 czerwca 

2016 r. dotycząca zainstalowania lustra na skrzyżowaniu ulic Batorego, 

Podchorążych i Słowackiego. 

41.  Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.7021.3. 

68.2016.RW na pismo Radnego Teodora Grobelnego oraz Rady Sołeckiej Łowęcice 

w sprawie przesunięcia dwóch słupów energetycznych stojących na środku chodnika 

przy drodze powiatowej w miejscowości Łowęcice obok posesji nr 17 i nr 20. 



42. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2016 rok.  

43. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

44. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

45. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

46. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 67/16 z posiedzenia w dniu 13.06.2016 r. 

oraz protokołu nr 68/16 z posiedzenia w dniu 23.06.2016 r. 

 

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

M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał zatwierdził ich treść.  

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr DPS-

III/0303/28/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

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

Społecznej w Kotlinie, który przedstawił pismo. Dyrektor wyjaśnił, że prosi o utworzenie  

w planu dochodów paragrafu 0870 w kwocie 5 000,00 zł. Planowane środki mają pochodzić 

ze sprzedaży majątku pozostałego w DPS w Zakrzewie. Ponadto prosi o zwiększenie 

dochodów w par. 0960 o kwotę 1 300,00 zł, będącą darowizną otrzymaną na I Kotlińską 

Integrację oraz par. 0970 o kwotę 1 500,00 zł, która wynika z wpłat zasiłków na rzecz DPS. 

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 

oraz na podatek od nieruchomości. 

 



Skarbnik zaproponował, aby nie zwiększać par. 0870 o kwotę 5 000,00 zł, tylko poczekać na 

sprzedaż majątku. 

 

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

się z propozycją Skarbnika a następnie zatwierdził zmiany w planie finansowym DPS po 

uwzględnieniu propozycji Skarbnika. 

 

Ad. pkt 5 

Janusz Krawiec Dyrektor DPS, przedstawił pismo nr DPS-III/0303/29/16 w sprawie zmian 

w planie finansowym na 2016 r. Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu 

finansowego DPS w par. 4300 o kwotę 25 700,00 zł na pokrycie kosztów związanych  

z uroczystością nadania imienia Marii Kaczyńskiej Domowi Pomocy Społecznej w Kotlinie. 

Ponadto Dyrektor poinformował, że budżet 2016 r. nie pokrywa w pełni środków w par. 

4260 Zakup energii. Szacunkowy brak wynosi ok. 100 000,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Mirosław Drzazga zaproponował, aby przyznać kwotę 10 000,00 zł na zwiększenie paragrafu 

4300. 

 

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

zdecydował, o przyznaniu kwoty 10 000,00 zł na zwiększenie par. 4300.  

 

Ad. pkt 6. 

Janusz Krawiec Dyrektor DPS omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie sprzedaży pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, stanowiących 

własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, stanowiące 

własność Powiatu Jarocińskiego i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, 

wymienione w wykazie, który zawiera nazwy tych środków wraz z wyceną ich wartości, 

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 



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

oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 7. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Marii Kaczy ńskiej  

w Kotlinie.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Z uwagi na uzyskanie zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego na przeniesienie całej 

działalności Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie do nowej siedziby w Kotlinie przy ul. 

Parkowej 5 oraz zmianą jego nazwy, zachodzi konieczność uchwalenia nowego statutu dla 

tej jednostki.  

 

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

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 8. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.3110.5.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 29 000,00 zł na zakup wzmacniacza, 

orbiteku oraz bieżni „wioślarz” do siłowni (w wysokości 19 000,00 zł) oraz na rozbudowę 

monitoringu w budynku szkoły- 10 000,00 zł. 

 

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

zatwierdzili przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 9.  

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

nr ZSS.3101.4.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 



Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków w par. 6050 w kwocie 12 500,00 zł na 

wykonanie projektu i dokumentacji w celu adaptacji pomieszczeń po PCPR w Jarocinie. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków. 

 

Ad. pkt. 10. 

Kolejne pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.5.2016 w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2016 r. dotyczyło przesunięć w ramach posiadanego 

budżetu na łączną kwotę 8 890,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

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

M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 11  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie nr FN.3011.12.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Dyrektor PCPR zwrócił się z prośbą o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 

21 155,00 zł na prowadzenie Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Dom 

Wspomożycielki w Dobieszczyźnie. Brakująca kwota wynika ze zmiany kosztu utrzymania 

wychowanka, obowiązującego od 01.04.2016 r. 

 

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

zwiększenie budżetu jednostki na opisany wyżej cel. 

 

Ad. pkt 12. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.13. 2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum zwrócił się z prośbą o dokonanie przeniesień w ramach 

własnego budżetu na łączną kwotę 6 657,00 zł. 



 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 13. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie nr FN.3011.14.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie o kwotę 

155 558,00 zł jest wynikiem zwiększenia kwoty dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 14. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.302.10.2016.KD w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 1 000,00 zł ze szkolenia pracowników na 

podróże służbowe krajowe. 

 

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

uwag wyrazili zgodę na zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 15.  

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.12.2016.FK w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Referat Inwestycji zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów w par. 6300 o kwotę 



1 000 000,00 zł. Zwiększenie jest wynikiem podjęcia przez Radę Miejską w Jarocinie uchwał 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu na realizację zadań pn. 

„Przebudowa drogi 4194P na odcinku Łuszczanów – Tarce” (900 000,00 zł) oraz pn. 

„Przebudowa ulicy Jarocińskiej w Siedleminie” (100 000,00 zł). 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 16. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026. 

17.2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Referat Dróg zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł, 

będącą pomocą finansową z Gminy Jarocin dla Powiatu Jarocińskiego na zadania 

„Przebudowa drogi 4194P na odcinku Łuszczanów – Tarce” (900 000,00 zł) oraz 

„Przebudowa ulicy Jarocińskiej w Siedleminie” (100 000,00 zł). Ponadto Referat zwrócił się 

z prośbą o przesunięcie środków w kwocie 11 000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej Twardów- Kurcew" do zadania „Przebudowa drogi powiatowej w Brzóstkowie 

polegająca na dobudowie chodnika”. 

 

Zbigniew Kuzdżał poprosił o wyjaśnienie jakiej długości chodnik zostanie wykonany? 

 

Na posiedzenie Zarządu przybyła Honorata Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju, która 

wyjaśniła, że chodnik zostanie położony na długości 880 m, na szerokości 1,5 m. Chodnik 

będzie biegł przy drodze powiatowej, swój początek będzie miał przy Kościele, dalej  

w kierunku centrum wsi a zakończy się przy budynku świetlicy. 

Zbigniew Kuzdżał zapytał, co z drugą częścią wsi? 

 

Honorata Śmigielska wyjaśniła, że w drugą stronę od Kościoła w kierunku drogi powiatowej 

4181P jest odcinek ok. 500 m, w ramach którego występują nieuregulowane sprawy 

własnościowe. Ponadto przed ogłoszeniem przetargu na budowę chodnika odbyło się 

spotkanie m.in. z Burmistrzem Żerkowa, podczas którego uzgodniony i zaakceptowany 

zakres i przebieg chodnika.  



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

jednogłośnie zatwierdził przedłożone przez Referat Dróg zmiany w planie finansowym. 

 

Ad. pkt 17. 

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

pozytywnie zaopiniował przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej  

w Kotlinie ul. Słoneczna. W związku z powyższym 5 głosami „za” podjął uchwałę Zarządu 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej 

polegającej na „Przebudowie drogi gminnej w Kotlinie – ulica Słoneczna”. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. pkt 18. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, bez uwag w czteroosobowym składzie (Starosta, 

Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał) podjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania 

realizacji inwestycji drogowej polegającej na „Budowie łącznika drogowego pomiędzy 

ulicą T. Kościuszki a ulicą J. Kili ńskiego w Jarocina”. Zarząd pozytywnie zaopiniował 

w/w przedsięwzięcie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. pkt 19. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.9.2016.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 20,00 zł z par. 4300 do par. 4430 na 

zapłatę drugiej raty ubezpieczenia mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa tj. ruiny 

pałacu oraz kaplicy pałacowej w Radlinie, a także budynku położonego w Jarocinie przy  

ul. Długiej 28. 

 

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

uwag zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

 



Ad. pkt 20. 

Honorata Śmigielska Dyrektor Wydziału Rozwoju omówiła pismo Referatu Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.10.2016.ZM w sprawie zmian  

w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że Referat zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej poprzez dodanie zadania „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów 

publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych 

w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług”. 

Projekt ma szansę otrzymać dofinansowanie na poziomie 85 % i będzie realizowane w latach 

2016-2018. Cały projekt jest szacowany na ponad 2 600 000,00 zł. Wkład własny powiatu 

jest szacowany na poziomie 641 000,00 zł ( 50 000,00 zł w 2016 r., 115 000,00 zł w 2017 r. 

oraz 476 000,00 zł w roku 2018).  

 

Skarbnik dodał, że w budżecie na 2016 r. środki są już zabezpieczone natomiast wydatki 

w latach 2017 i 2018 zostaną pokryte z wydatków majątkowych. 

 

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

wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 21. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.6845.19.2016.ZM w sprawie rozpatrzenia wniosku 

Pani Aleksandry Mrozińskiej oraz Pana Patryka Trzcielińskiego.  

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Pani Aleksandra Mrozińska oraz Pan Patryk Trzcieliński reprezentujący Spółkę Cywilną 

SEAPOL z Jarocina, zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody na wynajem lokali użytkowych 

nr 5 i 6 o łącznej pow. 29.63 m2, usytuowanych w budynku przy ul. Kościuszki 16. Ustalona 

stawka za 1 m2 wynajmowanej powierzchni wynosi 24,60 zł brutto. Tym samym miesięczny 

dochód z tytułu najmu przedmiotowych lokali wyniesie 592,60 zł netto tj. 728,90 zł brutto. 

Spółka chce wynająć pomieszczenia na okres od dnia 16 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 

2019 r.  



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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na wynajem pomieszczeń nr 5 i 6. 

 

Ad. pkt 22. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego ograniczonego na oddanie 

w najem części nieruchomości położonej w Porębie 32, gm. Jaraczewo, stanowiącej 

własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ogłasza przetarg pisemny ograniczony  do najemców lokali 

mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym na nieruchomości w Porębie 32, gm. 

Jaraczewo, na najem na czas nieoznaczony części nieruchomości z przeznaczeniem pod 

garaż o pow. 32 m2, położonej w Porębie 32.Wywoławcza miesięczna stawka czynszu najmu 

netto za 1 m2 powierzchni wynosi 2,00 zł. Zarząd ustalił, że oferty w zamkniętych kopertach 

z dopiskiem „Najem części nieruchomości położnej w Porębie 32, gm. Jaraczewo” należy 

składać do dnia 11 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00 w siedzibie Starosta Powiatowego  

w Jarocinie przy al. Niepodległości 10-12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 

sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy al. 

Niepodległości 10-12, sala nr 30. W celu przeprowadzenia przetargu wyznacza się Komisję 

przetargową w osobach: 

- Ireneusz Lamprecht - Przewodniczący 

- Bartosz Walczak - Członek 

- Mirosław Drzazga - Członek 

- Alicja Staniszewska – Członek 

 

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

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 23. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy najmu lokali użytkowych nr  

5 i 6, usytuowanych w budynku stanowiącym własność Powiatu Jarocińskiego 

położonym w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16. 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Grzegorz Buchwald prowadzącym działalność pod nazwą Biuro Projektów Budowlanych  

„ALFI – BUD” z siedzibą w Jarocinie przy ul. E. Estkowskiego 23, zwrócił się z prośbą  

o wyrażenie zgody na rozwiązanie z dniem 15 lipca 2016 r., za porozumieniem stron umowy 

najmu lokalu użytkowego nr 5 zawartej w dniu 29 sierpnia 2014 r. na czas oznaczony, 

obowiązującej do dnia 31 sierpnia 2019r. oraz umowy najmu lokalu użytkowego  

nr 6 zawartej w dniu 30 czerwca 2015r. na czas oznaczony, obowiązującej do dnia 30 

czerwca 2018 r.  

 

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

wyraził zgodę na rozwiązanie umów i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 24. 

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

Z. Kuzdżał), zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego nr 4, 

usytuowanego w budynku położonym na nieruchomości w Porębie 32, gm. Jaraczewo, 

stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uhwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. pkt 25. 

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

Z. Kuzdżał zapoznał się z odpowiedzią Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.680.5.2016.SE na interpelację Pana Przewodniczącego 

Rady Jana Szczerbania w sprawie rozpatrzenia pisma pani Haliny Pietlickiej  w sprawie 

udzielenia bonifikaty na zakup mieszkania w Tarcach 16/2. Odpowiedź zostanie przekazana 

do Przewodniczącego Rady. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad. pkt 26. 

Starosta przedłożył do przyjęcie do budżetu powiatu dotację od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.174.2016.7 z przeznaczeniem na realizację ustawy  



o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  Plan dotacji został zwiększony w dziale 852, 

rozdział 85204, par. 2160 o kwotę 155 558,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

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

do budżetu dotację.  

 

Ad. pkt 27. 

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

wiadomości informacj ę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-

I.4021.15.5.2016.MG w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy w kwocie 341,8 tys. zł 

na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie w roku 2016 zadań na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w ramach 

programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad. pkt 28. 

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

Z. Kuzdżał, przyjęli do wiadomości informację Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.185.2016.4 o przekazaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie 

zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, 

realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad. pkt 29. 

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

jednogłośnie, bez uwag przyj ął do budżetu powiatu zwiększony plan dotacji celowej od 

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2016.8 z przeznaczeniem na finansowanie 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 852, rozdział 85203, par. 2110  

o kwotę 12 232,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik 26 do protokołu. 

 



Ad. pkt 30. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.13.2016.DS w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 232,00 zł 

na dofinansowanie wydatków bieżących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Środki pochodzą z dotacji Wojewody 

Wielkopolskiego FB-I.3111.124.2016.8. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 31.  

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił pismo dyrektora Domu Wsparcia 

Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze o rozważenie współfinansowania wyjazdu 

wakacyjnego dla 12 podopiecznych placówki do Zakopanego. Dodał, że Dyrektor zwrócił 

się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 6 000,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na dofinansowanie wyjazdu podopiecznych z Domu Dziecka do 

Zakopanego.  

 

Ad. pkt 32. 

Mirosław Drzazga przedstawił wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

1 w Jarocinie nr D.2230.5.1.2015.2016, w sprawie przyznania środków finansowych na 

wykonanie przebudowy parkingu przyszkolnego. Wyjaśnił, że Dyrektor prosi  

o dodatkowe środki w kwocie 25 000,00 zł. Zakres prac objęty zapytaniem ofertowym został 

zwiększony w porównaniu z pierwotnymi planami o wybudowanie oddzielnego wejścia 

pieszego do szkoły oraz placu do rowerów.  

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 



W wyniku dyskusji Członkowie Zarządu 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazg 

oraz Z. Kuzdżał) wyrazili zgodę na przyznanie dodatkowych środków na przebudowę 

parkingu przyszkolnego. Zadanie będzie nosiło nazwę „Przebudowa drogi dojazdowej  

i parkingu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie”. 

 

Ad. pkt 33. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie 

nr A.2230.2.2016.RK o przyznanie środków finansowych na zakup oraz montaż 

szlabanu na parking szkolny w kwocie 15.000 zł. Szlaban ma zapewnić kontrolowany 

wjazd i wyjazd na teren przebudowywanego parkingu przyszkolnego. Dzięki zamontowaniu 

szlabanu ograniczony zostanie ruch na terenie parkingu pojazdów nieuprawnionych. 

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przekazanie środków na montaż szlabanów. Zadanie będzie 

nosiło nazwę „Montaż szlabanu na parkingu szkolnym”. 

 

Ad. pkt 34. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Księdza dr Błażeja Michalewskiego w sprawie 

dofinansowania publikacji poświęconej 80. Rocznicy deportacji naszych Rodaków  

z Kresów I Rzeczpospolitej do Kazachstanu. 

Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

W wyniku dyskusji, z uwagi na brak środków, Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, negatywnie rozpatrzył w/w pismo. 

 

Ad. pkt 35.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Burmistrza Jarocina nr WA-KB.033.21.2016  

w sprawie wsparcia finansowego i uczestnictwo Powiatu Jarocińskiego w organizacji 

letniego pikniku rodzinnego dnia 7 sierpnia 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 



Mirosław Drzazga wyjaśnił, że piknik zostanie zorganizowany na jarocińskim rynku. 

Szacowany koszt organizacji imprezy wyniesie ok. 40 000,00 zł a Burmistrz Jarocina prosi  

o dofinansowanie tego wydarzenia przez Powiat w stosunku 50/50.  

 

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

zgodę na pokrycie kosztów pikniku rodzinnego w wysokości 20 000,00 zł. 

 

Ad. pkt 36. 

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

Z. Kuzdżał bez uwag, zaakceptowali projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działki nr 286/30 w obrębie geodezyjnym Witaszyce, gmina Jarocin 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Ad. pkt 37. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-ZK.0023.14.2016.CB w sprawie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Witaszycach.  

Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Starosta wyjaśnił, że jednostce OSP w Witaszycach nie udało się pozyskać dofinansowania  

z Urzędu Marszałkowskiego na zakup nowego samochodu średniego o napędzie 4x2 do 

działań ratowniczo- gaśniczych. Pozyskali natomiast środki od Burmistrza Jarocina  

w wysokości 350 000,00 zł. Brakująca kwota o którą wnioskuje OSP wynosi 50 000,00 zł. 

Starosta zaproponował, aby przyznać jednostce połowę wnioskowanych środków czyli 

25 000,00 zł. 

 

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

(Z. Kuzdżał) zgodził się z propozycją Starosty i przyznał OSP w Witaszycach środki  

w kwocie 25 000,00 zł na zakup nowego samochodu. 

 

Ad. pkt 38. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

OB.3026.11.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu w par. 

6050 o kwotę 30 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na montaż szlabanów 

parkingowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie ul. T. Kościuszki 10. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zwiększenie środków dla Referatu. 

 

Ad. pkt 39. 

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

oraz Z. Kuzdżał, przyjęli do wiadomości odpowiedzi Burmistrza Jarocina, Burmistrza 

Żerkowa oraz Burmistrza Jaraczewa na wniosek Komisji Rolnictwa w sprawie 

przeprowadzenia inwentaryzacji zadrzewień śródpolnych i śródleśnych o znaczeniu 

strategicznym dla rolnictwa i ochrony środowiska. Odpowiedzi zostaną przekazane do 

Komisji. 

Pisma stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Ad. pkt 40. 

Zarząd rozpatrzył interpelację Radnego Stanisława Martuzalskiego z dnia 23 czerwca 

2016 r. dotycząca zainstalowania lustra na skrzyżowaniu ulic Batorego, Podchorążych  

i Słowackiego.  

Interpelacja z propozycją odpowiedzi stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Powyższy problem zostanie przedstawiony Powiatowej Komisji ds. Zarządzania Ruchem na 

Drogach Powiatowych i Gminnych na najbliższym posiedzeniu. 

 

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

powyższą odpowiedź. 

 

Ad. pkt 41. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga 

oraz Z. Kuzdżał zapoznali się i zatwierdzili odpowiedź na wniosek radnego Teodora 

Grobelnego oraz Rady Sołeckiej Łowęcice w sprawie przesunięcia dwóch słupów 



energetycznych stojących na środku chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości 

Łowęcice obok posesji nr 17 i nr 20. Powyższe pismo zostanie przekazane do rozpatrzenia 

przez właściciela słupów firmy Energa – Operator Oddział w Kaliszu. 

Wniosek wraz z odpowiedzią stanowią załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Ad. pkt 42. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia 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 39 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 23 czerwca 2016 r., uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

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

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 43. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 23 czerwca br. uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 44. 

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 41 do protokołu. 

 



Objaśnienia przyjętych w uchwale wartości stanowią załącznik do uchwały. 

 

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

przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 45. 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, 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 42 do protokołu. 

 

Ad. pkt 46. 

Sprawy bieżące: 

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

do wiadomości pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr OR-

I.221.6.2016 i nr OR-I.221.7.2016 w sprawie zawarcia umów najmu sali. 

Pisma stanowią załącznik nr 43 do protokołu. 

 

b) Starosta przedłożył do wiadomości Zarządu propozycję odpowiedzi na pismo 

Stowarzyszenia Poszkodowanych Przez Spółki Grupy Volkswagen AG. 

Pismo stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

Zarząd po zapoznaniu się ze sprawą, jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożoną odpowiedź.  

 

c) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Magnuszewicach w sprawie wsparcia finansowego 85- lecia istnienia OSP. 

Pismo stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

Starosta wyjaśnił, że był u niego przedstawiciel OSP w Magnuszewicach z prośbą  

o wsparcie finansowe jednostki poprzez zakup deski ratunkowej. Koszt zakupu deski to 

ok. 1 000,00 zł. 

 



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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Magnuszewicach. 

 

d) Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonania zadania publicznego w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

 

Starosta poinformował, że odbyło się spotkanie z Burmistrzami Jarocina, Żerkowa  

i Jaraczewa a także Wójtem Kotlina, podczas którego zostało omówione zagadnienie 

publicznego transportu zbiorowego. W związku z powyższym zaproponował, aby 

zatwierdzić projekt uchwały w sprawie powierzenia tego zadania Gminie Jarocin. 

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

e) Starosta poinformował Członków Zarządu, że 05 lipca br. planowany był odbiór drogi 

Twardów- Kurcew. Przed odbiorem zlecono wykonanie odwiertów i badania próbek.  

W wyniku czego okazało się, że zarówno grubość warstwy jak i skład masy jest 

niezgodny z dokumentacją, dlatego protokół odbioru nie został podpisany. Starosta dodał, 

że obędzie się spotkanie z przedstawicielem wykonawcy w celu rozwiązania tej sytuacji. 

Inspektor nadzoru twierdzi, że nie da się położyć dodatkowej warstwy na tą, która jest, 

ponieważ obecna jest za miękka, jedyne wyjście to zerwanie położonej nawierzchni  

i wylanie nowej, zgodnie ze specyfikacją zamawiającego. Starosta zauważył, że takie 

stanowisko zostanie przekazane wykonawcy na spotkaniu. 

  

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 



  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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