
Protokół Nr 86/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 29 listopada 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 listopada 2016 r. został ustalony wcześniej 

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

obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

3. Karolina Baranowska - Główna księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.  

4. Przemysław Masłowski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie, 

5. Tomasz Kosiński  - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, 

6. Witold Bierła  - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Jarocinie, 

7. Sławomir Adamiak - Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach, 

8. Danuta Kurkowiak - Główna księgowa w Zespole Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach, 

9. Alicja Staniszewska - Główny specjalista w Referacie Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

10. Urszula Banachowicz - Kierownik Referatu Inwestycji, 

 

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, przystąpiono 

zatem do jego realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 



3. Przyjęcie protokołu nr 83/16 z posiedzenia w dniu 02 listopada 2016 r. oraz nr 84/16 

z posiedzenia w dniu 07 listopada 2016 r. 

4. Rozpatrzenie pism Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS- 

III/0303/50/16, nr DPS-III/0303/51/16 i nr DPS-III/0303/57/16 w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-

III/0303/58/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-

III/0303/59/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej nr A-OB-BR.0014.41.2016.WE  

w sprawie zrewidowania umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowym 

SAWPOL Aleksandra Sawarzyńska w Jarocinie oraz w sprawie podjęcia działań  

w celu zagospodarowania niewykorzystanej części placówki. 

8. Rozpatrzenie interpelacji radnych klubu "Porozumienie Obywatelskie" nr A-OB-

BR.0003.22.2016 w sprawie wyjaśnienia kwestii podpisania przez DPS w Kotlinie 

umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym SAWPOL Aleksandra 

Sawarzyńska. 

9. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-

I.3111.360.2016.4 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc 

finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do października 2016 r. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych  

i wyposażenia stanowiącego własność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie. 

11. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie nr FN.3011.31.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

12. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie nr FN.3011.33.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

13. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.3110.8.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

nr ZSP/0312/11/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

nr ZSP/0312/12/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



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

nr ZSP-3111/18/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia. 

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

nr ZSP-B 302.18.2016.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

nr ZSP-B.071.1.105.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

19. Rozpatrzenie wniosku Pani Joanny Szymkowiak i Pana Mariusza Werbińskiego, 

najemcy lokalu nr 4 w Porębie 32, w sprawie wyrażenia zgody na wymianę drzwi 

wejściowych do mieszkania. 

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

NG.6845.24.2016.ZM w sprawie wymiany kotła c.o. w budynku Zakrzew 52. 

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

GN.NG.6845.24.2016.ZM w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie ewentualnego 

przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu rolnego położonego w Zakrzewie dz.nr 

57/4. 

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

NG.6845.25.2016.PD w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wynajęcia jednego 

budynku po byłym DPS w Zakrzewie przedsiębiorstwu P.H.U. "AUTO-NOWAK" 

Jacek Nowak. 

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

NG.683.1.24.2016.PD w sprawie nieruchomości przeznaczonych pod przebudowę 

drogi powiatowej Jarocin- Wola Książęca. 

24. Przyjęcie do wiadomości informacji Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.683.1.24.2016.PD w sprawie ustalonych wysokości 

odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego, 

przeznaczone pod przebudowę drogi powiatowej Jarocin- Wola Książęca. 

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

NG.3026.14.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

NG.3026.15.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

27. Zmniejszenie w budżecie powiatu kwoty dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.368.2016.2 w celu dostosowania poziomu środków do 

zakresu realizowanych zadań. 



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

NG.3026.16.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

NG.3020.1.2016.ZM w sprawie uaktualnienia wykazu przedsięwzięć do WPF na rok 

2017. 

30. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie propozycji 

pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Jarocińskiego. 

31. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie propozycji 

zaliczenia dotychczasowej drogi krajowej mającej swój przebieg na terenie Powiatu 

Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych. 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydania 

opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa ulicy 

Sarniej w Jarocinie". 

33. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.33.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

34. Rozpatrzenie interpelacji radnego Z. Kuzdżała w sprawie zamontowania znaku 

przystanek autobusowy na ul. Cmentarnej w Żerkowie. 

35. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.3026.36.2016 w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

36. Przyjęcie do budżetu powiatu zmienionego planu dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.377.2016.4 w związku z niepełnym wykorzystaniem 

miejsc oraz na bieżące finansowanie ośrodków wsparcia. 

37. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.3026.17.2016.DS w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

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

19.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

I.3111.374.2016.4 na uzupełnienie środków na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej. 

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

20.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

41. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB-BR. 

3037.4.2016.WE w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



42. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych 

w użytkowaniu, przedmiotów bez wartości stanowiących własność Powiatu 

Jarocińskiego. 

43. Zmniejszenie w budżecie powiatu kwoty dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.370.2016.2 w celu dostosowania poziomu środków do 

zakresu realizowanych zadań. 

44. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.32.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

nr GK 31211.11.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

46. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie nr 

PINB.311.2.8.2016.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

47. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej nr A-OB-BR.0014.40.2016.WE  

w sprawie przedstawienia planów rozwiązań w związku z wejściem w życie ustawy 

ograniczającej ilość miejsc do 15 wychowanków w domach dziecka. 

48. Rozpatrzenie wniosku Komisji Edukacji i Kultury nr A-OB-BR.0014.43.2016.PA w 

sprawie podjęcia działań w celu utworzenia Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 

i Młodzieży. 

49. Przyjęcie do wiadomości Komunikatu Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu nr WA-0173/I/7/2016 r. w sprawie interpretacji przepisów o trybach 

realizacji zdań z zakresu zdrowia psychicznego. 

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

publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

51. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2016 rok. 

52. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

53. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 r. 



54. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2016 rok. 

55. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

56. Sprawy bieżące. 

a. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.19.2016 w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2016 i 2017 r. 

b. Przyjęcie do wiadomości informacji z Kancelarii Radcy Prawnego Grzegorza 

Czerwińskiego Sp. K.,w sprawie wyniku rozprawy, która odbyła się przed 

Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie ze sprawy skargi kasacyjnej 

Powiatu Jarocińskiego. 

c. Przyjęcie do wiadomości informacji Prezesa Zarządu Szpital Powiatowy  

w Jarocinie Sp. z o.o. w sprawie sprzedaży działek gruntu ew. 1233/1 oraz 

1233/2 w Jarocinie. 

d. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu na powierzenie organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego  

w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 

powiatu jarocińskiego w 2017 roku ogłoszonego przez Zarząd Powiatu 

Jarocińskiego. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 83/16 z posiedzenia w dniu 02 listopada 

2016 r. oraz nr 84/16 z posiedzenia w dniu 07 listopada 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. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Kotlinie nr DPS-III/0303/50/16, nr DPS-III/0303/51/16 i nr DPS-III/0303/57/16  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



Pisma stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Na posiedzenie Zarządu przybyła Pani Karolina Baranowska, główna księgowa w DPS im. 

M. Kaczyńskiej w Kotlinie, która wyjaśniła, że w pierwszym piśmie Dyrektor zwrócił się  

z prośbą o zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł. Zwiększenie wynika  

z wyższych wpływów z odpłatności w skutek wzrostu ilości osób przyjętych na starych 

zasadach. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.  

W kolejnym punkcie Dyrektor DPS zwrócił się z prośbą o zwiększenie poszczególnych 

paragrafów, w których wystąpią braki na łączną kwotę 88 443,00 zł. Ostatnie pismo to 

kolejna prośba Dyrektora o zwiększenie budżetu DPS w kwocie 73 345,00 zł, w związku  

z tym, że poprzedni wniosek o zwiększenie budżetu w wysokości 88 443,00 zł nie zostało 

uwzględnione. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zdecydował, że wyraża zgodę na zwiększenie planu dochodów 

oraz wydatków o kwotę 20 000,00 zł, natomiast pozostałe dwa pisma dotyczące zwiększenia 

budżetu DPS, zostaną rozpatrzone po ponownym dokładnym przeliczeniu budżetu DPS.   

 

Ad. pkt 5 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-

III/0303/58/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Pani Karolina Baranowska wyjaśniła, że Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu 

dochodów w par. 0960 o kwotę 50 zł jako darowiznę pieniężną na rzecz DPS, oraz par. 0970 

o kwotę 7 500,00 zł jest to wpływ z uzyskanego odszkodowania z Towarzystwa 

Ubezpieczeniowego Inter Risk za zniszczenie przez mieszkankę telewizora. Powyższe środki 

oraz środki, które przekazał Wojewoda Wielkopolski w kwocie 1 057,00 zł zasilą paragraf 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.  

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedstawione zmiany.  

 

 



Ad. pkt 6. 

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

Z. Kuzdżał przyjęli do wiadomości pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Kotlinie będące prośbą Dyrektora o pozytywne rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie 

budżetu jednostki o wnioskowane w pismach kwoty.  

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 i pkt 8 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Rewizyjnej nr A-OB-BR.0014. 

41.2016.WE oraz interpelację radnych klubu "Porozumienie Obywatelskie" nr A-OB-

BR.0003.22.2016 w sprawie wyjaśnienia kwestii podpisania przez DPS w Kotlinie 

umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym SAWPOL Aleksandra 

Sawarzyńska.  

Wniosek Komisji stanowi załącznik nr 4 a interpelacja załącznik nr 5 do protokołu. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zdecydował, że przekaże pismo Komisji oraz interpelację Klubu 

Radnych „Porozumienie Obywatelskie” Dyrektorowi DPS w Kotlinie celem ustosunkowania 

się. Ponadto na zlecenie Starosty Jarocińskiego, w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie 

trwa kompleksowa kontrola w zakresie analizy dokumentacji jednostki za rok 2015 i 2016,  

w związku z powyższym Zarząd ustosunkuje się do wniosku po zapoznaniu się z wynikami 

kontroli.  

 

Ad. pkt 9.  

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

Z. Kuzdżał, przyjęli do budżetu powiatu dotację od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.360.2016.4 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc 

finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do października 2016 r. Plan 

dotacji celowej został zwiększony w dziale 852, rozdział 85202, par. 2130 o kwotę  

1 057,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

 



Ad. pkt 10. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie Przemysław Masłowski, który przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

pozostałych środków trwałych i wyposażenia stanowiącego własność Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Dyrektor wyjaśnił, że z uwagi na przeniesienie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie z budynku przy ul. Szubianki 21 do budynku przy ul. Dworcowej 2, 

pozostałe środki trwałe i wyposażenie, będące własnością PCPR, które nie zostały 

zagospodarowane przez jednostkę w nowej siedzibie, zostaną nieodpłatnie przekazane na 

rzecz Zespołu Szkół Specjalnych.  

 

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

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

 

Ad. pkt 11.  

Dyrektor Przemysław Masłowski przedstawił pismo Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie nr FN.3011.31.2016 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że zaproponowane przesunięcia bilansują się i sa konieczne do prawidłowej 

realizacji budżetu. 

 

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

jednogłośnie, bez uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 12. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr FN.3011.33.2016 w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 



Dyrektor wyjaśnił, że z uwagi na zmianę siedziby PCPR, pracownicy jednostki wykazali się 

dużym zaangażowaniem i bezinteresownym poświęceniem w pracę związaną  

z przeprowadzką, w związku z powyższym Dyrektor chciałby przyznać pracownikom 

symboliczne nagrody uznaniowe, które w pewnym stopniu docenią ich starania. Biorąc 

powyższe pod uwagę Dyrektor zaproponował przesunięcia w planie, aby zabezpieczyć 

środki na ten cel. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził wnioskowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 13. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.3110.8.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Tomasz Kosiński, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie wyjaśnił, że  

główną zmiana przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 42 000,00 zł do par. 6050 

na wykonanie przebudowy pomieszczenia piwniczne na szatnie dla uczniów. Pozostałe 

przesunięcia wynikają z realizacji budżetu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że wniosek popiera, jednak dwie jednostki oświatowe tj. Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 i Zespół Szkół Specjalnych zgłaszają, że do końca roku zabraknie 

im środków w budżecie, dlatego zaproponował, żeby kwotę 42 000,00 zł przekazać dla 

jednej z tych szkół. Pozostałe zmiany dokonać zgodnie z wnioskiem Dyrektora.  

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zgodził się z propozycją Skarbnika. Zarząd zatwierdził 

wszystkie zmiany zaproponowane przez Dyrektora poza zwiększeniem par. 6050- 

42 000,00 zł. Te środki mają być wstrzymane do kolejnego Zarządu. 

 

Ad. pkt 14. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Witold Bierła, Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie, który przedstawił pismo nr ZSP/0312/11/2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Dyrektor poprosił o zmniejszenie planu dochodów w par. 0830 i 0970 o łączną kwotę 

3 700,00 zł w związku z niższymi dochodami niż planowano. Ponadto Dyrektor prosi  

o zwiększenie planu dochodów w par. 0960 o kwotę 500,00 zł, będącą darowizną Banku 

Spółdzielczego w Jarocinie na obóz przysposobienia wojskowego. 

 

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

Z. Kuzdżał, bez uwag wyrazili zgodę na zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 15.  

Dyrektor Witold Bierła omówił pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Jarocinie nr ZSP/0312/12/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Zgodnie z przedstawionymi zmianami Dyrektor zwrócił się z prośbą o zmniejszenie 

wydatków o łączną kwotę 77 089,00 zł oraz o zwiększenie planu w par. 4210 o kwotę 

5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczeń lekcyjnych,  

w par. 4260 o kwotę 6 500,00 zł w związku ze zużyciem gazu i energii elektrycznej oraz  

o zwiększenie o 1 000,00 zł par. 4410 na realizację nauczania indywidualnego.   

 

Skarbnik zaproponował, żeby wszystkie zaoszczędzone środki łącznie z tymi na zakupy  

w wysokości 5 000,00 zł oraz na energię w kwocie 6 500,00 zł przeznaczyć na uzupełnienie 

braków w wynagrodzeniach. Dodał, że jedyna zmiana jaką proponuje Zarządowi przyjąć to 

jest zwiększenie par. 4410 o kwotę 1 000,00 zł na nauczanie indywidualne.  

 

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

Z. Kuzdżał, zgodził się z sugestią Skarbnika. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie par. 4410 

o kwotę 1 000,00 zł, a pozostałe zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie 

braków w wynagrodzeniach.  

 

Ad. pkt 16. 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyrazili zgodę na 14 godzin zajęć indywidualnych  



w tygodniu dla ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie Mariusza 

Moczyńskiego w okresie od 28.11.2016 do dnia 28.02.2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. pkt 17. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B 302.18.2016.KD w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Sławomir Adamiak Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach 

wyjaśnił, że prosi o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2 160,00 zł, są to 

ponadplanowe dochody wypracowane przez szkołę m.in. za wynajem sali gimnastycznej. 

Łącznie szkoła wypracowała 5 760,00 zł ponadplanowych dochodów. Dyrektor poprosił, aby 

kwotę 2 130,00 zł przeznaczyć na remont w budynku Tarce 18, natomiast kwotę 3 630,00 zł 

na remont sali gimnastycznej. Pozostałe zmiany bilansują się i są potrzebne do prawidłowej 

realizacji budżetu.  

 

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

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

 

Ad. pkt 18. 

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

do wiadomości pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach nr 

ZSP-B.071.1.105.2016 w sprawie przeznaczenia całej kwoty wypracowanej przez Zespół 

Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach na zakup materiałów do wykonania prac 

remontowych. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. pkt 19. 

Zarząd rozpatrzył wniosek Pani Joanny Szymkowiak i Pana Mariusza Werbińskiego, 

najemcy lokalu nr 4 w Porębie 32, w sprawie wyrażenia zgody na wymianę drzwi 

wejściowych do mieszkania. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 



Pani Joanny Szymkowiak i Pana Mariusza Werbiński, najemcy lokalu nr 4 w Porębie 32, 

zwrócili się z prośba o wyrażenie zgody na wymianę drzwi wejściowych do mieszkania  

i zobowiązali się pokryć koszty związane z tą wymianą. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na wymianę drzwi wewnętrznych na koszt 

najemców. 

 

Ad. pkt 20. 

Na posiedzenie Zarządu została zaproszona Pani Alicja Staniszewska, Główny specjalista ds. 

gospodarki nieruchomościami w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która 

przedstawiła pismo nr R-GN-NG.6845.24.2016.ZM w sprawie wymiany kotła c.o.  

w budynku Zakrzew 52. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że po wymianie sterownika palnika gazowego w kotle c.o. usytuowanym  

w budynku w Zakrzewie 52 okazało się, że przedmiotowy kocioł nadal nie pracuje 

prawidłowo. Zgodnie z opinią serwisanta można wymienić zespół elektrozaworów, koszt ok 

800 euro netto plus robocizna, albo zakupić i zamontować nowy palnik ze ścieżką gazową, 

koszt ok. 12 600,00 zł. Wymiana elektrozaworów nie jada 100 % gwarancji prawidłowego 

działania pieca natomiast nowy palnik jest tańszy w eksploatacji i gwarantuje poprawne 

działanie kotła.  

 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga zauważył, że w budynkach w Zakrzewie były kotły na 

olej opałowy, być może tańszym byłoby zakupienie opału i ogrzewanie budynków tymi 

piecami.  

 

Pani Staniszewska potwierdziła, że są takie kotły, ale nie wie jaki jest ich stan techniczny  

i jaki byłby koszt zakupu oraz opalania olejem opałowym. 

 

Członek Zarządu Zbigniew Kuzdżał zaproponował, żeby wystąpić do radców prawnych po 

opinię prawną, czy przy obecnym stanie prawnym, powiat ma obowiązek dbania  

o nieruchomości w Zakrzewie, jeżeli tak to w jakim zakresie.  

 



Zarząd zgodził się z propozycją Z. Kuzdżała w sprawie wystąpienia do radców prawnych  

o opinię prawną, następnie jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zdecydował, żeby sprawdzić możliwość uruchomienia  

w Zakrzewie kotłów na olej opałowy i przyjął przedmiotowe pismo do wiadomości.  

 

Ad. pkt 21. 

Alicja Staniszewska, omówiła pismo Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

nr R-GN.NG.6845.24.2016.ZM w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie ewentualnego 

przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu rolnego położonego w Zakrzewie  

dz.nr 57/4.  

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że do tej pory DPS w Zakrzewie wydzierżawiał grunty rolne klasy V  

o powierzchni 4,2200 ha, oznaczone jako działka nr 57/4. W związku z powyższym 

poprosiła o zajęcie stanowiska, czy powiat też będzie wydzierżawiał te grunty. Dodatkowo  

w przedmiotowym piśmie Referat Geodezji prosi o określenie, czy ma podjąć czynności 

zmierzające do wyłonienia firmy świadczącej usługi ochrony tych obiektów w roku 2017? 

 

W wyniku dyskusji, w związku z oddaleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny, skargi 

kasacyjnej w przedmiocie skargi, złożonej przez powiat na decyzję Ministra Skarbu Państwa 

z dnia 11.02.2014 r., w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nabycia przez 

powiat, z mocy prawa, zespołu parkowo — pałacowego w Zakrzewie, Powiatu Jarocińskiego 

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

nie wyraził zgody na wydzierżawienie gruntów w Zakrzewie. Odnosząc się do wyłonienia 

firmy ochroniarskiej, Zarząd zdecydował, że podejmie decyzję, po otrzymaniu opinii 

prawnej o konieczności dalszej ochrony przez powiat obiektów w Zakrzewie.  

 

Ad. pkt 22. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.6845.25.2016.PD w sprawie zajęcia stanowiska  

w sprawie wynajęcia jednego budynku po byłym DPS w Zakrzewie przedsiębiorstwu 

P.H.U. "AUTO-NOWAK" Jacek Nowak. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 



Analogicznie jak w poprzednim punkcie, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, oddalającym skargę kasacyjną powiatu w zakresie stwierdzenia 

nieważności decyzji dotyczącej nabycia przez powiat, z mocy prawa, zespołu parkowo — 

pałacowego w Zakrzewie, Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie odrzucili możliwość wynajęcia 

jednego budynku po byłym DPS w Zakrzewie przedsiębiorstwu P.H.U. "AUTO-NOWAK" 

Jacek Nowak. 

 

Ad. pkt 23. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.683.1.24.2016.PD w sprawie nieruchomości 

przeznaczonych pod przebudowę drogi powiatowej Jarocin- Wola Książęca. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia odszkodowania za 

nieruchomości przeznaczone pod przebudowę drogi powiatowej Jarocin- Wola Książęca, 

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z pytaniem, czy nastąpiło 

wydanie nieruchomości, przez byłych właścicieli, w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak 

oraz Z. Kuzdżał) zdecydował o przekazaniu w/w pytania do Referatu Dróg Powiatowych, 

celem udzielenie odpowiedzi. 

 

Ad. pkt 24. 

Członkowie Zarządu przyjęli do wiadomości informację Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.683.1.24.2016.PD w sprawie ustalonych wysokości 

odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego, przeznaczone 

pod przebudowę drogi powiatowej Jarocin- Wola Książęca. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Pani Alicja Staniszewska wyjaśniła, że z mocy prawa, powiat ma obowiązek wypłacić 

odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu, w związku z przebudową drogi  



powiatowej Jarocin- Wola Książęce. Łączna kwota odszkodowań, jaka będzie wypłacona na 

podstawie operatów szacunkowych wyniesie 60 884,00 zł, w tym odszkodowanie, które 

przysługuje Skarbowi Państwa- 41 618,00 zł, oraz Gminie Kotlin- 3 755,00 zł. 

Odszkodowanie na rzecz osób fizycznych wyniesie 15 511,00 zł. Pani Staniszewska dodała, 

że z przepisów prawa wynika, że Zarząd Powiatu może zwrócić się do jednostek samorządu 

terytorialnego i do Skarbu Państwa, o zrzeczenie się należnego odszkodowania.  

W związku z powyższym Pani Alicja Staniszewska poprosiła o zajęcie stanowiska, czy 

Referat Geodezji ma przygotować stosowne pismo do Gminy Kotlin oraz do Skarbu 

Państwa.  

 

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

zdecydował, jednogłośnie wyraził zgodę na przygotowanie pisma do Gminy Jarocin i Skarbu 

Państwa z prośbą o zrzeczenie się należnego odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

przebudowę drogi powiatowej Jarocin- Wola Książęca. 

 

Ad. pkt 25. 

Pani Alicja Staniszewska przedstawiła pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.14.2016.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że prosi o przesunięcie środków w kwocie 25 000,00 zł do par. 6060- wydatki 

inwestycyjne na wypłacenie odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego 

nieruchomości przeznaczone pod przebudowę drogi Jarocin- Wola Książęca, za przejętą 

nieruchomości przeznaczoną pod drogę publiczną dla M. J. Grześkowiak oraz na nabycie na 

rzecz Powiatu Jarocińskiego ½ udziału w nieruchomości niezabudowanej, położonej  

w Tarcach dz. nr 165/2 i związane z tym opłaty notarialne. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w 5 osobowym składzie (Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) wyraził zgodę na przedstawione przesunięcia. 

 

Ad. pkt 26. 

Kolejne pismo Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026. 

15.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. było związane  



z przesunięciami w ramach budżetu. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz na regulowanie stanów 

prawnych w księgach wieczystych. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

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

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

 

Ad. pkt 27. 

W kolejnym punkcie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał, zmniejszył w budżecie powiatu kwotę dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego znak FB-I.3111.368.2016.2, zgodnie z pismem Referatu Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu 

realizowanych zadań. Plan dotacji celowej został zmniejszony w dziale 710, rozdział 71012, 

par. 2110 o kwotę 1 366,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad. pkt 28. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.16.2016.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Zmniejszenie planu finansowego o kwotę 1 366,00 zł jest związane z pismem Wojewody 

Wielkopolskiego znak FB-I.3111.368.2016.2 

 

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

zgodę na wnioskowane zmiany. 

 

Ad. pkt 29. 

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

jednogłośnie, przyjął do wiadomości pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3020.1.2016.ZM w sprawie uaktualnienia wykazu 



przedsięwzięć do WPF oraz do budżetu zadań własnych na rok 2017 w dziale 710 

rozdział 71012. Zarząd zdecydował, że rozpatrzy pismo na kolejnym posiedzeniu. 

Pismo stanowi załącznik 26 do protokołu. 

 

Ad. pkt 30. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na 

terenie Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaproponowała Powiatowi Jarocińskiemu 

przejęcie z dniem 01.01.2018 r., drogi mającej swój przebieg na terenie miasta Jarocin – nr 

4258P ulicy Powstańców Wielkopolskich o długości 2 464 metrów. Powyższa droga zostanie 

zaliczona do kategorii dróg krajowych. W uzasadnieniu propozycji Wnioskodawca wskazał, 

że po wybudowaniu obwodnicy Jarocina droga krajowa nr 11 zmieni swój przebieg, 

natomiast droga krajowa nr 12 w dalszym ciągu będzie przebiegała al. Niepodległości, ul. 

Poznańską i Wojska Polskiego. Aby wyprowadzić ruch z w/w ulic istnieje możliwość 

połączenia drogi krajowej nr 12 i 15 poprzez zmianę przebiegu drogi nr 12. Zapewni to 

spójność sieci dróg krajowych. 

 

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

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

 

Ad. pkt 31.  

Członkowie Zarządu zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie propozycji zaliczenia dotychczasowej drogi krajowej mającej swój przebieg 

na terenie Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Proponuje się zaliczyć z dniem 01 stycznia 2018 r. do kategorii dróg powiatowych odcinek 

drogi krajowej nr 12 o długości około 1589 m. (od skrzyżowania z ulicą Powstańców Wlkp. 

Do skrzyżowania z ul. Poznańską)- al. Niepodległości w Jarocinie. Droga ta zostanie 

zaliczona do kategorii dróg powiatowych pod warunkiem zaliczenia drogi nr 4258P ul. 

Powstańców Wlkp. W Jarocinie do dróg krajowych.  



 

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

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

 

Ad. pkt 32. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pod nazwą 

"Przebudowa ulicy Sarniej w Jarocinie". 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Gmina Jarocin, działając przez Pełnomocnika Ireneusza Ignaszaka, zwróciła się z prośbą  

o zaopiniowanie inwestycji drogowej pn.” Przebudowa ulicy Sarniej w Jarocinie”. 

 

Zarząd 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał), 

bez uwag, pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy Jarocin i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 33 

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

33.2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Referat Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 25 000,00 zł z zadania 

„Utrzymanie zadrzewień, usuwanie wiatrołomów” do zadania „Bieżące utrzymanie dróg”. 

 

Członkowie Zarządu 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał) bez uwag wyraził zgodę na wnioskowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 34. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia interpelację radnego Z. Kuzdżała w sprawie 

zamontowania znaku przystanek autobusowy na ul. Cmentarnej w Żerkowie. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

 



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

Z. Kuzdżał, zdecydował, że przedmiotowy znak D15 zostanie zamontowany w ramach 

środków na bieżące utrzymanie dróg. 

 

Ad. pkt 35.  

Zarząd rozpatrzył pismo Wydziału Oświaty nr O.3026.36.2016 w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych 

środków w kwocie 5 800,00 zł do par. 4300 na wykonanie gadżetów promocyjnych powiatu 

oraz kwoty 2 000,00 zł do par. 4210 na zakup aparatu fotograficznego. Ponadto przesunięcie 

środków w ramach rozdziału 92195 w wysokości 1 800,00 zł podyktowane jest m.in. 

współorganizacją spotkania świąteczno- noworocznego dla dzieci z Domu Dziecka w Górze 

i Domu Dziecka w Dobieszczyźnie. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 36. 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, przyjęli do budżetu powiatu zmieniony plan dotacji celowych 

na rok 2016 od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.377.2016.4. Plan został 

zmieniony w dziale 852, rozdział 85203, par. 2110. Zmniejszenie o kwotę 1 980,00 zł 

dokonuje się w związku z niepełnym wykorzystaniem liczby miejsc w Powiatowym Ośrodku 

Wsparcia w Noskowie. Zwiększenie planu o kwotę 14 967,00 zł będzie przeznaczone na 

bieżące finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie  

z ustawą o pomocy społecznej – doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty niezbędne do 

prowadzenia w nich zajęć terapeutycznych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia  

w Noskowie. 

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

 

 



Ad. pkt 37. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Wydziału Oświaty nr O.3026.17.2016.DS  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Zmiany przedłożone w piśmie są związane z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-

I.3111.377.2016.4 z dn. 15 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia i zmniejszenia planu 

dotacji celowej dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Noskowie. 

 

Zarząd 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał), 

zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 38. 

Ewa Gościniak, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa przestawiła pismo 

nr A-OB.3026.19.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że główne zwiększenia dotyczą Zakupu druków związanych z rejestracją 

pojazdów, gdzie Referat wnioskuje o zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł, ponadto zwiększyć 

należy opłaty pocztowe o kwotę 10 000,00 zł oraz pozostałe usługi również o kwotę 

10 000,00 zł. Pozostałe zmiany opiewają na dużo niższe kwoty i są związane z realizacją 

budżetu. Łączne kwoty zmian o zmniejszenie budżetu o kwotę 23 425,00 zł a zwiększenie  

o kwotę 115 725,00 zł. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zdecydował żeby na zakup druków związanych z rejestracją 

pojazdów zwiększyć o kwotę 50 000,00 zł a nie 70 000,00 zł, a pozostałe zmiany dokonać 

zgodnie z wnioskiem.  

 

Ad. pkt 39. 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, przyjęli do budżetu powiatu dotację od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.374.2016.4 na uzupełnienie środków na realizację zadań 



zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji celowej został zwiększony  

w dziele 750, rozdział 75011, par. 2110, o kwotę 41 695,00 zł 

Pismo stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Ad. pkt 40. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr 

A-OB.3026.20.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Przedłożone zmiany są wynikiem pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.311.374. 

2016.4 w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 41 695,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał) wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 41. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Organizacyjnego  

i Bezpieczeństwa nr A-OB-BR.3037.4.2016.WE w sprawie zmian w planie finansowym 

na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Referat Organizacyjny zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego w par. 3030  

o kwotę 20 000,00 zł na diety radnych oraz o przesunięcie kwoty 1 000,00 zł na zakup 

materiałów biurowych i artykułów spożywczych. 

 

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

zatwierdzili wnioskowane zmiany. 

 

Ad. pkt 42. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych, pozostałych 

środków trwałych w użytkowaniu, przedmiotów bez wartości stanowiących własność 

Powiatu Jarocińskiego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 



Dom Pomocy Społecznej im. M. Kaczyńskiej w Kotlinie, zwrócił się z prośbą o nieodpłatne 

przekazanie nieużywanego w Starostwie sprzętu komputerowego. W związku z powyższym 

został przygotowany stosowny projekt uchwały. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu i podjął 

uchwałę. 

 

Ad. pkt 43. 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zmniejszenie w budżecie powiatu kwoty dotacji celowej od 

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.370.2016.2 w celu dostosowania poziomu 

środków do zakresu realizowanych zadań (dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego osób 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku). Plan dotacji celowej został zmniejszony  

w dziale 851, rozdział 85156, par. 2110 o kwotę 34 302,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Ad. pkt 44. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320.32.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Zmniejszenie planu finansowego o kwotę 34 302,00 zł jest wynikiem pisma Wojewody 

Wielkopolskiego znak FK.0320.32.2016 z dn. 10.11.2016 r. 

 

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

jednogłośnie, bez uwag, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 45. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Jarocinie nr GK 31211.11.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 



Dyrekcja szkoły zwróciła się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 

5 700,00 zł do par. 4260 na wydatki za energię elektryczną. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP nr 1  

w Jarocinie. 

 

Ad. pkt 46. 

Zarząd rozpatrzył pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie nr 

PINB.311.2.8.2016.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się z prośbą o przesunięcie 

zaoszczędzonych środków w kwocie 1 300,00 zł do par. 4210 na zakup materiałów  

i wyposażenia oraz kwoty 305,00 zł do par. 4300 na zakup usług pozostałych. 

 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, bez uwag, w pełnym składzie zatwierdzili 

zaproponowane przesunięcia.  

 

Ad. pkt 47. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Rewizyjnej nr A-OB-BR.0014. 

40.2016.WE w sprawie przedstawienia planów rozwiązań w związku z wejściem w życie 

ustawy ograniczającej ilość miejsc do 15 wychowanków w domach dziecka. 

Wniosek stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

W wyniku dyskusji, Zarząd jednogłośnie, w pełnym składzie zdecydował, że pochyli się nad 

problemem oraz przedstawi plany rozwiązań związane z wejściem w życie planowanej 

ustawy ograniczającej liczbę miejsc do 15 wychowanków w domach dziecka w I kwartale 

2017 r. 

 

Ad. pkt 48. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli wniosek Komisji Edukacji i Kultury nr A-OB-

BR.0014.43.2016.PA w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia Poradni Zdrowia 

Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. 



Wniosek stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zdecydowali, że wniosek Komisji zostanie przekazany do 

Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Prezesa Szpitala Powiatowego 

w Jarocinie Sp. z o.o., celem przedstawienia możliwości utworzenia w/w Poradni. 

 

Ad. pkt 49. 

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

do wiadomości Komunikatu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WA-

0173/I/7/2016 r. w sprawie interpretacji przepisów o trybach realizacji zdań z zakresu 

zdrowia psychicznego. 

Komunikat stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

 

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, wprowadza nowe rozwiązania 

mające na celu wsparcie realizacji działań mających na celu budowanie kapitału 

zdrowotnego ludzi. Podstawa projektowanych działań jest rozporządzenie Rady Ministrów  

z dn. 4.08.2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Cel 

strategiczny NPZ to wydłużenie życia w zdrowiu ludności RP, poprawa jakości ich życia 

związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.  

 

Ad. pkt 50. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 

 

Plan dochodów na dzień 30.09.2016 r. wynosił 72.474.636,69 zł i został zrealizowany 

w kwocie 52.849.451,29 zł, co stanowi 72.92 % wykonania planu. Plan wydatków w tym 

okresie wynosił 77.528.795,69 zł i został zrealizowany w kwocie 44.626.557,72 zł, co 

stanowi 57,56 % wykonania planu. Przychody na dzień 30.09.2016 r. zostały zrealizowane 

w kwocie 1.677.635,24 zł a rozchody w kwocie 1.015.107,00 zł i dotyczyły spłat 

otrzymanych krajowych kredytów. W okresie od początku roku do dnia 30 września 2016 

roku powiat jarociński wykonał dochody na kwotę 52.849.451,29 zł, natomiast wydatki na 



kwotę 44.626.557,72 zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie 

8.222.893,57 zł. Plan budżetu przewidywał deficyt w kwocie 5.054.159 zł. W opisywanym 

okresie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych zgodnie z tabelą: 

Wykaz umorzeń 

Nr decyzji Kwota Przyczyna umorzenia 

DWR.401.33.2016 z dnia 21.06.2016 r. 
 

18.663,27 
art.194 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
09.06.2011 r. o wsparciu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 51. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w spawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi na 2016 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna, którą należy podjąć w związku z podjęciem przez radnych na 

sesji w dniu 24 listopada uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 52. 

Kolejna uchwała podjęta przez Zarząd bez uwag, w pełnym składzie dotyczyła zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. Jest to również 

uchwała proceduralna do Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 24.11.2016 r.  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 

 

Ad. pkt 53. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. Wyjaśnił, że w projekcie uchwały zostały ujęte zmiany, które 

Zarząd zatwierdził na dzisiejszym posiedzeniu. 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 54. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w spawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi na 2016 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna, którą należy podjąć w związku z podjęciem przez Zarząd  

w poprzednim punkcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 55. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2016 r. Wprowadza się zmiany finansowe w planie Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie.   

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 56:  

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.19.2016 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 i 2017 r. 



Pismo stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 

 

Przy okazji omawiania pisma Starosta poinformował Członków Zarządu, że jest duże 

prawdopodobieństwo, iż Wojewoda Wielkopolski wyrazi zgodę, żeby podzielić 

„schetynówkę” Witaszyce- Zakrzew- granica powiatu na II etapy tj. I etap Witaszyczki do 

ronda w Zakrzewie i II etap od ronda w Zakrzewie do granicy powiatu (Galew). Starosta 

dodał, że firma PBD, która wykonywała etap II zgłosiła zakończenie prac i są gotowi do 

odbioru robót. Natomiast firma SIDROG, która wykonuje I etap nie jest w stanie 

skończyć do 7 grudnia, w związku z powyższym powiat nie odbierze robót, inspektor 

nadzoru prowadzi szczegółowy dziennik budowy, więc powiat będzie wzywać 

wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości.  

 

Urszula Banachowicz, Kierownik Referatu Inwestycji przedstawiła pismo. Wyjaśniła, że 

konieczność dokonania zmian wynika z podpisania w dniu 17.11 br. aneksu do umowy  

w sprawie projektu ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 

powiatu jarocińskiego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 

2009/2014/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Aneks rozszerzył zakres 

termomodernizacji o budynek Starostwa, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz 

budynek warsztatów przy ZSP nr 2. Oprócz wydatków kwalifikowalnych, które Fundusz 

gwarantuje, występują również wydatki niekwalifikowalne, które są niezbędne do 

realizacji zadania np. montaż sufitów podwieszanych,  niezbędne przekłucia, wykłucia, 

poprowadzenie nowej bądź uzupełnienie istniejącej instalacji elektrycznej czy malowanie 

ścian po przeprowadzonych remontach. Stąd oprócz pozyskanych środków i 20% udziału 

niezbędne są środki o które Referat występuje w przedmiotowym piśmie.  

 

W wyniku dyskusji Zarząd 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak) oraz 1 „wstrzymującym” (Z. Kuzdżał), zgodził się na zaproponowane 

zmiany. Zarząd zdecydował, żeby środki przesunąć z dotacji celowej dla Gminy Jarocin 

na 2017 r. na zadanie Budowa odcinka drogi klasy Z, łączącego ul. Wrocławską z ul. 

Bema oraz ul. Wrocławską z ul. Śródmiejską, wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu 

ul. Wrocławskiej i Śródmiejskiej.   

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał przyjęli do wiadomości informację z Kancelarii Radcy 



Prawnego Grzegorza Czerwińskiego Sp. K., w sprawie wyniku rozprawy, która 

odbyła się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie ze sprawy 

skargi kasacyjnej Powiatu Jarocińskiego. 

Pismo stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 

 

Mecenas Czerwiński poinformował, że 18 listopada 2016 r. odbyła się rozprawa przed 

Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, w sprawie ze skargi kasacyjnej 

Powiatu Jarocińskiego od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie z dn. 1.10.2014 r. w przedmiocie skargi, złożonej przez Powiat na decyzję 

Ministra Skarbu Państwa z dnia 11.02.2014 r., w zakresie stwierdzenia nieważności 

decyzji dotyczącej nabycia przez Powiat, z mocy prawa, zespołu parkowo- pałacowego  

w Zakrzewie. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną powiatu. 

Orzeczenie to jest ostateczne i prawomocne. Oddalenie skargi kasacyjnej daje możliwość 

zmiany wpisu w księdze wieczystej nieruchomości w Zakrzewie, poprzez dokonanie 

wpisu prawa własności na rzecz spadkobierców Joahima Karola Draheima. Postępowanie 

takie było już trzykrotnie prowadzone przez spadkobierców  przed sądem 

wieczystoksięgowym w Jarocinie, jednak we wszystkich przypadkach nastąpiło 

oddalenie. 

 

c) Starosta przedłożył do wiadomości Zarządu informację Prezesa Zarządu Szpital 

Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. w sprawie sprzedaży działek gruntu ew. 1233/1 oraz 

1233/2 w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 

 

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

zdecydował, żeby przed przekazaniem powyższych informacji radnym, zwrócić się do 

Biura prawnego o opinię, czy ujawnienie wnioskowanych danych jest możliwe. 

  

d) Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku ogłoszonego przez Zarząd Powiatu 

Jarocińskieg 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 

 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert  dokonuje się wyboru oferty 

Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego „Jacy – Tacy”, ul. Stępice 35E, 30 – 398 

Kraków na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku i udziela się 

dotacji na  finansowanie tego zadania w wysokości  60 725,88 zł brutto. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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