
Protokół Nr 70/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 13 lipca 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 13 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, 

 

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. Sekretarz poprosił o wycofanie z porządku obrad pkt 5 Rozpatrzenie pisma 

Referatu Komunikacji nr A-RK.3020.4.2016.KP w sprawie zmian w planie finansowym 

na 2016 r. Zmiany zostaną przedłożone w terminie późniejszym. 

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

zgodę na zdjęcie punktu z porządku obrad, następnie zatwierdził zmieniony porządek obrad  

i przystąpiono do jego realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach 

nr ZSP-B.302.11.2016.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.13.2016.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

5. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych z dnia 12.07.2016 r. w sprawie 

zabezpieczenia w budżecie na rok 2017 środków na zimowe utrzymanie dróg oraz 

zatwierdzenie planu technicznego zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 

2016/2017. 

6. Rozpatrzenie pisma Parafii Św. Antoniego w Jarocinie z dn. 07.07.2016 r. w sprawie 

rozwiązania problemu z parkowaniem uczniów i nauczycieli z ZSP nr 1 i ZSP nr 2 na 

terenie parkingu przy kościele. 



7. Zatwierdzenie poprawionego projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonywania zadania publicznego w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

8. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2016-2028 oraz do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 

9. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.302.11.2016.KD w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu wydatków w par. 6050 o kwotę  

88 235,00 zł. Zmniejszenie dotyczy zadania „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska 

sportowego przy Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach”, na które powiat 

pozyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 

 

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

zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.13.2016.FK 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przedłożone w piśmie zmiany są związane z uzyskaniem pozytywnego zaopiniowania 

wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach” 

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2016 r. zostało przyznane 100 000,00 

zł, natomiast w 2017 r.- 141 600,00 zł. 

 



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

pozytywnie zatwierdził zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 5. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Dróg Powiatowych z dnia 12.07.2016 r. w sprawie 

zabezpieczenia w budżecie na rok 2017 środków na zimowe utrzymanie dróg oraz 

zatwierdzenie planu technicznego zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 

2016/2017. 

Pismo wraz z planem stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

 

W związku z przygotowywanym przetargiem na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 

2016/2017, Referat Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie 

2017 roku środków na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 420 000,00 zł, prowadzenie 

akcji i dyżurów w czasie zimowego utrzymania dróg w kwocie 32 000,00 zł oraz na 

dzierżawę i montaż urządzeń GPS w wysokości 3 000,00 zł. Ponadto Referat Dróg 

przedłożył do zatwierdzenia plan techniczny zimowego utrzymania dróg w sezonie 

zimowym 2016/2017. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożone zmiany oraz plan techniczny zimowego utrzymania 

dróg w sezonie zimowym 2016/2017. 

 

Ad. pkt 6. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedłożył do rozpatrzenia pismo Parafii Św. 

Antoniego w Jarocinie z dn. 07.07.2016 r. w sprawie rozwiązania problemu  

z parkowaniem uczniów i nauczycieli z ZSP nr 1 i ZSP nr 2 na terenie parkingu przy 

kościele.  

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Mirosław Drzazga wyjaśnił, że nauczyciele oraz uczniowie ZSP nr 1 i Nr 2, którzy 

przyjeżdżają do szkół samochodami korzystają z parkingu, który należy do Kościoła oo. 

Franciszkanów, przez co parking jest sukcesywnie niszczony. Ojcowie przedstawili, że  

w roku szkolnym na parkingu parkuje ok. 80-90 samochodów i zwrócili się z prośbą  

o rozwiązanie powyższego problemu. Pan Drzazga zaznaczył, że odbyło się spotkanie  



z Ojcem Gwardianem i Starostą, podczas którego zostało przyjęte wskaźnik, że średnio 

parkuje 50 samochodów, odpłatność wynosiłaby 1,00 zł/1h tj. 8 zł za samochód za dzień.  

W skali miesiąca będzie to kwota ok. 8 800,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na naprawę 

parkingu i uporządkowanie terenu wokół. Ojciec Gwardian zauważył, że naprawa parkingu 

potrwa 2 lata, dlatego umowa byłaby podpisana do końca 2017 r. Aby nie wprowadzać 

chaosu umowa zostanie zawarta pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

a Parafią Św. Antoniego w Jarocinie i będzie obejmowała parking dla nauczycieli i uczniów 

ZSP nr 1 i ZSP nr 2. W związku z powyższym powiat zwiększy budżet szkoły o kwotę 

8 800,00 zł miesięcznie w latach 2016-2017. Dalej od stycznia 2018 r. będzie odprowadzana 

symboliczna kwota ok. 1 000,00 zł miesięcznie.   

 

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

wyraził zgodę na powyższą koncepcję. Powiat zabezpieczy w budżecie ZSP nr 1 

odpowiednie środki w latach 2016-2017. 

 

Ad. pkt 7. 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdzili poprawiony projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonywania zadania publicznego w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Sekretarz wyjaśnił, że par. 1 uchwały otrzymuje brzmienie „Powierza się Gminie Jarocin 

wykonywanie publicznego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Powiatu Jarocińskiego polegające na organizacji i zarządzaniu publicznym powiatowym 

transportem zbiorowym na terenie Powiatu Jarocińskiego”. Zmiana polega na wykreśleniu 

sława „planowaniu” w części zdania „…polegające na planowaniu, organizacji  

i zarządzaniu…”. Nie ma także określenia daty, od kiedy zostanie zawarte porozumienie  

z Gminą Jarocin. 

 

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

zatwierdzili przedłożony projekt uchwały. 

 

 



Ad. pkt 8.  

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

autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2016-2028 oraz do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r.  

Autopoprawki stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 9. 

Sprawy bieżące: 

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 

 

 

 Członkowie Zarządu 
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2. M. Szymczak – Członek Zarządu…………………........ 

3. M. Drzazga  – Członek Zarządu…………………..….. 
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