
Protokół Nr 90/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 20 grudnia 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 20 grudnia 2016 r. został ustalony wcześniej 

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

obecności. W posiedzeniu nie uczestniczył Wicestarosta. Ponadto w posiedzeniu 

uczestniczyli: 

1. Jan Szczerbań  - Przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego, 

2. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

3. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

4. Tomasz Kuderski  - Radca prawny, 

5. Honorata Śmigielska - Dyrektor Wydziału Rozwoju, 

6. Piotr Banaszak  - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych, 

7. Krzysztof Sobczak - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami. 

 

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. Członek Zarządu Mirosław Drzazga poprosił o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie w punkcie 3  zagadnienia „Omówienie sytuacji Domu Pomocy Społecznej 

w Kotlinie oraz głosowanie nad stosowną uchwałą”. Członek Zarządu Zbigniew Kuzdżał 

poprosił, aby w kolejnym punkcie poruszyć kwestię powiatowego publicznego transportu 

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

jednogłośnie, zgodził się z rozszerzeniem porządku obrad, następnie przystąpiono do jego 

realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Omówienie sytuacji Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie oraz głosowanie nad 

stosowną uchwałą. 

4. Omówienie sprawy powiatowego publicznego transportu zbiorowego.  



5. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych w Jarocinie nr R-DP.3026. 

37.2016.KB w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu umowy na 

wykonanie dodatkowych materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej 

dla projektu drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą nr 12- wariant II oraz  

o wyrażenie zgody na umieszczenie w wykazie wydatków "niewygasających" zadania 

pod nazwą "Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą krajową nr 12- projekt". 

6. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych w Jarocinie nr R-DP.3026.36. 

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

7. Rozpatrzenie interpelacji Klubu radnych Porozumienie Obywatelskie w nr A-OB-BR. 

0003.24.2016 w sprawie zadania pt. "Przebudowa ul. Podchorążych i Malinowskiego". 

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

NG.3026. 17.2016.ZM w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

NG.3020. 1.2016.ZM w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie jednostki na rok 

2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2030. 

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

NG.6845. 24.2016.ZM w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wyłonieniu agencji ochrony 

obiektów w Zakrzew 52 na 2017 rok. 

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

NG.3026. 15.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

12. Rozpatrzenie pisma Referatu Budownictwa i Środowiska nr R-BS.3032.10.2016.FS  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Jarocina nr WR-ROI.6721.6.4.2016 w sprawie 

zaakceptowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

lądowiska w obrębie geodezyjnym Siedlemin. 

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

23.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat Jarociński. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez 

Powiat Jarociński. 



17. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości dotacji dla Niepublicznego Młodzieżowego Domu Kultury Olimp, dla 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jarocinie i Niepublicznego Młodzieżowego 

Domu Kultury Akademia Kultury. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, 

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie, Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości dotacji dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Roszkowie, 

Całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „TĘCZA” im. Macieja Kostki  

w Radlinie, Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego „TĘCZA” im. 

Macieja Kostki w Radlinie Oddział w Cielczy, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Wilkowyi, Niepublicznego Schroniska Młodzieżowego- Pałac Radolińskich. 

20. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Razem dla Żerkowa w sprawie zorganizowania 

zadania pod nazwą "Iluminacja świetlna z okazji 98. Rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego w Żerkowie", z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

oferty Stowarzyszenia Razem dla Żerkowa na realizację zadania publicznego  

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze 

pożytku publicznego w 2017 r. 

23. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.15.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

GK 3121.15.2016 oraz nr GK 3121.16.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 

2016 r. 

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

GK 3121.17.2016 w sprawie wprowadzenia korekty w planie wydatków 2017 r. 

26. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr ZSO.3110. 

10.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

nr ZSP-B.302.20.2016.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



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

nr ZSP/0312/14/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

29. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie nr 

P.P-P.330.43.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

30. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

nr FN.3011.39.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

31. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.36.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

32. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie  

nr PINB.311.2.11.2016.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

33. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.37.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

III/0303/68/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

35. Przyjęcie do wiadomości planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie na 

rok 2017. 

36. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny Domostwo w Górze 

nr 032/33/2016 w sprawie wprowadzenia zmian projekcie budżetu jednostki na rok 

2017. 

37. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie 

na wniosek Komisji Rewizyjnej nr A-OB-BR.0014.41.2016.WE oraz interpelacji 

radnych klubu "Porozumienie Obywatelskie" nr A-OB-BR.0003.22.2016 w sprawie 

zrewidowania umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowym SAWPOL 

Aleksandra Sawarzyńska w Jarocinie. 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2016 rok. 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 r. 

41. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2016 rok. 



42. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

43. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2016-2030. 

44. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2016 r. 

45. Sprawy bieżące. 

a) Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.7021.3.158.2016.RW  

w sprawie umieszczenia w wykazie środków niewygasających zadania "Przebudowa 

dróg powiatowych nr 4173Pi 4172Pna odcinku Witaszyczki- Zakrzew- granica 

powiatu". 

b) Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.38.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

c) Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej Witaszyce w sprawie wyrażenia 

zgody na zmianę zadania z "Zakup samochodu średniego o napędzie miejskim 4x2" 

na "zakup kamery termowizyjnej oraz podręcznego sprzętu do działań ratowniczych". 

d) Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 

 

Ad. pkt 3. 

Zarząd omówił sytuację Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie oraz głosował nad 

wywołaniem stosownej uchwały. 

 

Głos zabrał Członek Zarządu Mirosław Drzazga, który wyjaśnił, że w dniu 15 grudnia br. 

została podjęta uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego nr 339/16 w sprawie rozwiązania 

umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. W paragrafie 2 tej 

uchwały jest zapisane „Podstawą rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia stanowią okoliczności ustalone w toku kontroli kompleksowej prowadzonej  

w Domu Pomocy Społecznej im. M. Kaczyńskiej w Kotlinie”. Pan Drzazga dodał, że dziwi 

się, iż można rozmawiać o protokole z kompleksowej kontroli DPS, którego mimo próśb, nie 

otrzymał, który nie został podpisany przez Pana Krawca. W przedmiotowym protokole 

zostały przedstawione zarzuty w stosunku do Dyrektora DPS w Kotlinie, do których 

Dyrektor nie miał możliwości się odnieść. Mirosław Drzazga zauważył, że przed sesją Rady 



Powiatu w dniu 15 grudnia br. Starosta osobiście zauważył, że w protokole znajdują się nic 

nie znaczące uchybienia, które omówi na posiedzeniu Zarządu, zwołanym po sesji. Nie było 

stwierdzenia, że nastąpi wypowiedzenie stosunku pracy Panu Januszowi Krawcowi. Pan 

Drzazg odczytał „Wchodząc na obrady Zarządu Powiatu, usłyszałem z usta Pana Starosty 

Bartosza Walczaka, że następuje rozwiązanie umowy z Panem Dyrektorem DPS Januszem 

Krawcem. Wyszedłem mówiąc, że nie będę brał w tym udziału. Na korytarzu spotkałem 

Pana Dyrektora Krawca, który czekał na zaproszenie na posiedzenie Zarządu. Pokrótce 

nakreśliłem mu sytuację. W trakcie mojej rozmowy z Dyrektorem, z posiedzenia Zarządu 

wyszedł Sekretarz Powiatu Pan Ireneusz Lamprecht, który stwierdził, że wygląd na to, iż 

obrady się zakończyły. Po tym stwierdzeniu wyszliśmy z budynku. W dniu 16 grudnia 

otrzymałem informację, że Zarząd przy dwóch głosach „za” (Starosta, Wicestarosta), jednym 

„wstrzymującym” (P. Franczak) oraz 1 „przeciw” (Z. Kuzdżał) podjął uchwałę i rozwiązał 

umowę o pracę z Panem Januszem Krawcem”. Pan M. Drzazga zauważył, że jego zdaniem 

każdą uchwałę można zmienić. Dodał, że do tej pory z protokołem z kompleksowej kontroli 

DPS nie miał możliwości zapoznać się Pan Dyrektor Janusz Krawiec, nie podpisał go i nie 

ustosunkował się. Pan Drzazga przypomniał, że wszystkie sprawy i decyzje finansowe 

podejmowane przez Pana Krawca, były uzgadniane z Zarządem. W związku z powyższym 

zawnioskował o podjęcie uchwały, która odwołuje decyzję Zarządu z 15 grudnia, podjętą 

uchwałą 339/16 i odwołuje stwierdzenia o rozwiązaniu umowy o pracę z Dyrektorem Domu 

Pomocy Społecznej im. M. Kaczyńskiej w Kotlinie. W uchwale ma zostać zawarty zapis, że 

nie nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z Panem Januszem Krawce, ponieważ na dzień 

dzisiejszy nie ma podstaw do takiego rozwiązania. Pan Drzazga poprosił o odpowiedź, który 

z Członków Zarządu zapoznał się z pisemnymi wyjaśnieniami udzielonymi przez Pana 

Krawca dotyczącymi protokołu z kontroli? Jeżeli takie wyjaśnienia są poprosił o ich 

udostępnienie. 

 

Starosta zauważył, że w obecnej sytuacji i po zarzutach i pomówieniach kierowanych przez 

Pana Krawca wobec jego osoby w mediach, Starosta stwierdził, że nie widzi dalszej 

możliwości współpracy z Panem Januszem Krawcem. Dodał, że Zarząd każdorazowo ma 

prawo rozwiązać umowę o pracę z danym Dyrektorem czy Kierownikiem Jednostki 

Organizacyjnej, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań poprosił o wyjaśnienie, czy Pan Dyrektor 

Krawiec miał możliwość wypowiedzenia się i obrony przed Zarządem? 



 

Starosta wyjaśnił, że nie udało się Zarządowi porozmawiać z Panem Januszem Krawcem,  

w dniu, kiedy był Zarząd po sesji, ponieważ wyszedł razem z Panem Drzazgą z budynku,  

a od dnia następnego tj. 16 grudnia 2016 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku  

z powyższym nie było możliwości porozmawiania na ten temat. Dodał, że wszelkie 

informacje w pełnym zakresie, o które poprosi Rada, zostaną dostarczone i udostępnione, 

aby można się było z nimi zapoznać, jednak zauważył, że jego zdaniem kwestie 

rozwiązywania umowy o pracę z którymkolwiek Dyrektorem powinny być rozpatrywane 

tylko w gronie Członków Zarządu i nie powinny być omawiane szerzej, bo to oni podejmują 

decyzję. Starosta zauważył, że stan jest taki, że została podjęta uchwała nr 339/16 z dnia 15 

grudnia, od 16 grudnia br. Pan Krawiec przebywa na zwolnieniu lekarskim, w związku  

z powyższym Starosta nie doręczył mu wypowiedzenia umowy o pracę.  

 

Zdaniem Członka Zarządu Zbigniewa Kuzdżała, Pan Dyrektor Janusz Krawiec powinien 

mieć możliwość wypowiedzenia się i ustosunkowania do przedstawianych zarzutów. 

 

Pan Drzazga zapytał ile stron liczy protokół z kontroli DPS, ponieważ do tej pory nie miał 

możliwości zapoznania się z nim? 

 

Starosta odpowiedział, że protokół liczy 65 stron. 

 

Wobec powyższego Pan Drzazga był zainteresowany w jaki sposób Członkowie Zarządu 

byli w stanie się z nim zapoznać w ciągu kilku minut, skoro w momencie jego wejścia do 

gabinetu była już decyzja Starosty o rozwiązaniu umowy o pracę z Panem Krawcem. 

 

Przemysław Franczak wyjaśnił, że protokół z kontroli był de facto konsekwencją tego 

wszystkiego, co było wielokrotnie przerabiane na posiedzeniach Zarządu. Dodał, że Zarząd 

wspólnie dochodził do wniosku, że działalność DPS w sprawach budżetowych, jest 

chaotyczna. Były przedstawiane pismo za pismem, te pisma często się powielały,  

w konsekwencji nie było wiadomo, co z czego wynika i jaki jest stan faktyczny finansów 

DPS. W związku z powyższym Zarząd wspólnie zdecydował o przeprowadzeniu kontroli.  

W przedłożonym protokole są przedstawione różnego rodzaju zarzuty merytoryczne i po 

dokładnym zapoznaniu się można dojść do wniosku, że są przesłanki ku temu, aby rozwiązać 

umowę o pracę z Dyrektorem DPS. Pan Franczak dodał, że podejmując decyzję  



o zakończeniu współpracy z Panem Krawcem, Członkowie Zarządu kierowali się informacją 

prawną przedstawioną przez Starostę na posiedzeniu w dniu 15 grudnia. Starosta kierując się 

opinią prawną, omawiając protokół przedstawił wniosek w zakresie rozwiązania mowy  

o pracę.  

 

Podsumowując dyskusję Starosta poprosił o podjęcie głosowania.  

 

Mirosław Drzazga poprosił aby zagłosować nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenie 

uchwały nr 339/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 

rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej im. M. Kaczyńskiej  

w Kotlinie i podjąć nową uchwałę, w której będzie zapis, że podtrzymuje się w dalszym 

ciągu umowę o pracę z Panem Januszem Krawcem Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej  

w Kotlinie a uchwałę nr 339/16 uważa się za nieważną. 

Na posiedzenie Zarządu został poproszony Radca prawny Pan Tomasz Kuderski, który miał 

przedstawić opinię, czy proponowana przez Pana M. Drzazgę uchwała może zostać podjęta. 

 

Pan Tomasz Kuderski zauważył, że taki akt o uchyleniu uchwały nr 339/16 z poprzedniego 

posiedzenia Zarządu, jest prawnie dopuszczalny. Ważne są tylko okoliczności, czy Panu 

Januszowi Krawcowi zostało doręczone pismo w wypowiedzenie.  

 

Starosta zauważył, że wypowiedzenie nie zostało doręczone, ponieważ Pan Janusz Krawiec 

przebywa na zwolnieniu lekarskim. Nie zostało również wysłane pocztą.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, radca prawny zauważył, że nie ma oświadczenia woli  

o rozwiązaniu stosunku pracy, dlatego zdaniem radcy, jeżeli Zarząd chciałby dokonać 

uchylenia tej uchwały, nie ma przeszkód pranych. Pan Kuderski dodał, że zgodnie z ustawą  

o samorządzie powiatowym, Zarząd, jest organem powołującym i odwołującym 

Kierowników jednostek. Uchwała Zarządu jest uchwałą o odwołanie z funkcji, natomiast 

dalszą konsekwencją powinno być pismo o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem 

lub bez wypowiedzenia, dostarczane przez osobę do tego upoważnioną czyli Starostę.  

 

Starosta poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchylenie uchwały nr 339/16 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie rozwiązania umowy  

o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej im. M. Kaczyńskiej w Kotlinie 



 

W wyniku głosowania Zarząd dwoma głosami „ za” podjęciem uchwały (M. Drzazga oraz  

Z. Kuzdżał) oraz dwoma „przeciw” (Starosta, P. Franczak), nie podjął uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały nr 339/16. 

 

Ad. pkt 4. 

Członkowie Zarządu omówili sprawę powiatowego publicznego transportu zbiorowego. 

 

Starosta wyjaśnił, że formalnie, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, wejdzie  

w życie z początkiem 2018 r. W roku 2017, w zakresie powiatowego transportu nie zmieni 

się nic, co funkcjonuje do tej pory.  

 

Zbigniew Kuzdżał, poinformował, że z uwagi na informacje przekazywane w mediach, iż od 

06 stycznia 2017 r., Jarociński Linie Autobusowe zawieszą kursy linii do Jaraczewa  

i Żerkowa, zostanie zrobione wszystko aby na ich miejsce wszedł przewoźnik zastępczy, 

który będzie obsługiwał zawieszone linie.  

 

Starosta zauważył, że Powiat, będzie odpowiedzialny za przewozy dopiero od stycznia 2018 

r. JLA jest spółką Gminną i to włodarze Spółki oraz Gminy podejmą decyzję na jakich 

liniach kursować. Dodał, że mogą być dwie drogi jeżeli chodzi o wycofanie się Powiatu  

z umowy o powierzeniu realizacji zadania Gminie Jarocin. Jedna to czekać, aż Gmina 

Jarocin podejmie uchwałę o wycofaniu się z umowy na realizację powierzonego zadania lub 

radni powiatowi na sesji mogą podjąć uchwałę o wycofaniu zgody na powierzenie Gminie 

Jarocin realizacji przedmiotowego zadania, a na tej podstawie upoważnią Zarząd do 

rozwiązania umowy.  

 

Przemysław Franczak zauważył, że faktycznie powiat ma rok czasu na podjęcie decyzji 

 i działań, ale należy mieć świadomość, że gwałtowne emocje i dyskusje, niczemu nie służą. 

Jest podpisane porozumienie i do końca nie wiadomo, co Gmina Jarocin zaproponuje. 

Zgodnie z tym, co powiedzieli przedstawiciele „Refundy”, zgodnie z ustawą 10% linii możne 

obsługiwać inny operator. Eskalacja tego tematu może skutkować tym, że cały ciężar 

spocznie na barkach powiatu. Nie są zabezpieczone źródła finansowania w tym względzie, 

więc będzie trzeba stworzyć całą strukturę w tym zakresie.  

  



Podsumowując dyskusję Starosta zaproponował, żeby poczekać na najbliższą sesję Rady 

Miejskiej w Jarocinie i na decyzję, czy Gmina się wycofuje z tego porozumienia czy nie. 

Jeżeli nie Powiat podejmie stosowne kroki. 

 

Ad. pkt 5. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych w Jarocinie nr R-

DP.3026.37.2016.KB w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu umowy na 

wykonanie dodatkowych materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej 

dla projektu drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą nr 12- wariant II oraz  

o wyrażenie zgody na umieszczenie w wykazie wydatków "niewygasających" zadania 

pod nazwą "Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą krajową nr 12- projekt". 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Na posiedzenie Zarządu przybyła Honorata Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju oraz 

Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych. 

 

Pani Honorata Śmigielska wyjaśniła, że Pan Grzegorz Grabowski, Prezes Zarządu Biura 

Projektów Trasa w Poznaniu, zwrócił się z prośba o wydłużenie terminu umowy z dnia 19 

lutego 2016 r., na wykonanie dodatkowych materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 

środowiskowej dla projektu drogi łączącego drogę krajowa nr 11 z droga krajowa nr 12- 

wariant II, w ramach zadania pod nazwą „Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą 

krajową nr 12- projekt”, dotyczących uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej 

niezbędnej do prowadzenia prac projektowych. Swoją decyzję umotywował przedłużającą 

się procedurą wydania decyzji środowiskowej przez RDOŚ, która jest niezależna od 

Wykonawcy. Ponadto 01 grudnia wpłynęło pismo Pana Damiana Rybarczyka, GEOMA 

Wilkowyja, z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy zawartej w dniu 20 

października br., na opracowanie mapy do celów projektowych na  zadanie pod nazwą 

„Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą krajową nr 12- projekt”. Wydłużenie 

realizacji umowy spowodowane zostało brakiem odpowiednich materiałów mapowych, 

niezbędnych do wystąpienia do spółek kolejowych w celu uzgodnienia sieci uzbrojenia 

terenu, a w konsekwencji konieczności wykonania nowych pomiarów na terenie kolejowym. 

Biorąc powyższe pod uwagę Referat Dróg Powiatowych prosi o wyrażenie zgody na 

sporządzenie aneksów do w/w umów, wydłużających termin wykonania zadań do dnia 30 

kwietnia 2017 r. Jednocześnie jest prośba, aby umieścić w wykazie wydatków tzw. 



niewygasających tj. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zadanie 

„Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z droga krajową nr 12 – projekt”, na kwotę 

98 400,00 zł, z ostatecznym terminem dokonania wydatku do 30 czerwca 2017 r. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na sporządzenie aneksów do umów i umieszczenie wydatków na 

przedmiotowe zadanie w wykazie wydatków „niewygasających”.  

 

Ad. pkt 6. 

Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg przedstawił pismo nr R-DP.3026.36.2016.KB 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że prosi o zmniejszenie planu wydatków w paragrafie 6050 o łączną kwotę 

150 895,00 zł. Są to umniejszenia poszczególnych zadań, aby kwoty zgadzały się  

z faktycznie poniesionymi wydatkami. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 7 

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

zapoznali się i jednogłośnie zatwierdzili propozycję odpowiedzi na interpelację Klubu 

radnych Porozumienie Obywatelskie nr A-OB-BR.0003.24.2016 w sprawie zadania pt. 

"Przebudowa ul. Podchorążych i Malinowskiego", przygotowaną przez Referat Dróg.  

Interpelacja z propozycją odpowiedzi stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

*** 

Starosta poprosił o informację dotyczącą realizacji przełomów na odcinku drogi Żerków- 

Żerniki, czy to zadanie będzie realizowane w tym roku czy nie. 

 

Zbigniew Kuzdżał, był zdania, że jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjające i znajdzie się 

firma, która podejmie się wykonania tego zadania w tak krótkim czasie, to należy je 



zrealizować jeszcze w tym roku. Zapytał, co ze środkami, jeżeli to zadanie nie zostanie 

zrealizowane? 

 

Starosta wyjaśnił, że środki wejdą w nadwyżkę i zostanie utworzone zadanie w roku 

przyszłym.  

 

Zbigniew Kuzdżał dodał, że jeżeli nie będzie możliwości realizacji tego zadania w roku 

2016, to dobrze byłoby postawić znaki ograniczające prędkość, gdyż ta droga jest bardzo 

niebezpieczna. 

 

Ad. pkt 8. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Krzysztof Sobczak, Kierownik Referatu Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami, który przedstawił pismo nr R-GN-NG.3026. 17.2016.ZM 

w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że z uwagi na otrzymanie dofinansowania w ramach WRPO na zadanie 

„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych 

opracowań kartograficznych tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie 

Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”, konieczne jest 

dokonanie zmian w budżecie, polegające na przesunięciu kwoty 15 129,00 zł z par. 4300  do 

dwóch paragrafów: 4307- w kwocie 12 859,65 zł oraz par. 4309 w wysokości 2 269,35 zł. 

Krzysztof Sobczak dodał, że w załączeniu do powyższego pisma jest przedstawiony wykaz 

przedsięwzięć do WFP do budżetu zadań własnych na lata 2016-2030, w którym jest rozbicie 

limitów zobowiązań, nie tylko wkładu własnego, ale także środków unijnych przyznanych 

przez Marszałka Województwa. 

 

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

zgodę na przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 9.  

W kolejnym punkcie Krzysztof Sobczak omówił pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3020.1.2016.ZM w sprawie wprowadzenia zmian  



w budżecie jednostki na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2017- 2030. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że są to dwa przedsięwzięcia o których mówił na poprzednim posiedzeniu 

Zarządu. Zwiększenie budżetu o kwotę 195 948,01 zł, umożliwi zrealizowanie zadania pt. 

„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych dla całego powiatu – zeskanowanie materiałów 

archiwalnych, będących w postaci papierowej i podłączenie do systemu teleinformatycznego 

dedykowanego do prowadzenia baz danych PZGiK”. Łączna kwota zadania w latach 2017-

2018 to 456 000,00 zł. W roku 2017 kwota potrzebnych środków finansowych wynosi 

228 000,00 zł, a obecnie, w budżecie jest zaplanowana kwota 32 051,99 zł. Natomiast 

utworzenie paragrafu 4307 w wysokości 430 372,00 zł oraz paragrafu 4309 w kwocie 

75 948,01 zł, jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektu współfinansowanego ze 

środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) pt. 

„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, realizowanego w latach 

2016-2030. W załączeniu został przedstawiony wykaz przedsięwzięć, w tym zadanie 1.3.1.2 

„Założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jarocin, gminy 

Jaraczewo, Kotlin, Żerków, jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia 

z Głównym Geodetą Kraju. Krzysztof Sobczak dodał, że przetarg na to zadnie został już 

rozstrzygnięty w Warszawie. Powiat wnioskował o kwotę 2 200 000,00 zł, ale nie w formie 

gotówki tylko gotowego produktu. Jednym z punktów porozumienia jest stworzenie przez 

powiat trzeciej bazy działania 1.3.1.2. ogólna kwota zadania 678 500,00 zł została rozbita na 

dwa lata: po 339 250,00 zł w roku 2017 i 2018. Ostatnie przedsięwzięcie 1.3.1.3 jest to 

„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych dla całego powiatu – zeskanowanie materiałów 

archiwalnych, będących w postaci papierowej i podłączenie do systemu teleinformatycznego 

dedykowanego do prowadzenia baz danych PZGiK”. Wartość tego zadania to 456 000,00 zł 

w rozbiciu na lata 2017 i 2018 po 228 000,00 zł w każdym.  

 

Przemysła Franczak był zainteresowany jakie będą konsekwencje, jeżeli powiat nie 

zrealizuje tych zadań. 

 



Krzysztof Sobczak zauważył, że w porozumieniu zawartym pomiędzy Starostą a Głównym 

Geodetą Kraju jest tylko zapis, że Starosta zobowiązuje się do stworzenia tej trzeciej bazy, 

nie ma terminu, ani konsekwencji nie wykonania zadania.  

 

Starosta zaproponował, żeby wstrzymać się z podjęciem decyzji do połowy stycznia, żeby 

sprawdzić, jaka będzie kondycja finansowa powiatu. Wtedy będzie wiadomo, jak jest 

wykonany budżet i ile środków zostanie.  

 

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

Z. Kuzdżał) przyjął do wiadomości przedstawione informacji i zdecydował, że wróci do 

tematu w przyszłym roku. 

 

*** 

Starosta zauważył, że Komisja Rewizyjna ma wniosek, aby rozpatrzyć wzmocnienie punkt 

obsługi interesantów w Referacie Geodezji, aby przyspieszyć ich obsługę. Poprosił  

o przygotowanie informacji, czy dodatkowy etat wystarczy i rozwiąże problem oraz jak to 

formalnie rozwiązać, czy przyjąć kogoś nowego, czy przesunąć jakiego pracownika, a w jego 

miejsce zatrudnić dodatkową osobę.   

 

Ad. pkt 10. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.6845.24.2016.ZM w sprawie wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na 

wyłonieniu agencji ochrony obiektów w Zakrzew 52 na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Na podstawie opinii prawnej otrzymanej z Kancelarii Radcy Prawnego Grzegorza 

Czerwińskiego, zgodnie z którą zachowanie pałacu i nieruchomości w Zakrzewie w stanie 

niepogorszonym jest obowiązkiem powiatu. Oznacza to, że niezbędnym jest ponoszenie 

przez powiat nakładów koniecznych dla utrzymania obecnego stanu nieruchomości w tym 

m.in. kosztów ochrony tego obiektu.     

 

Starosta zaproponował, żeby zapytanie ofertowe przeprowadzić w dwóch wariantach: 

I wariant ochrona całodobowa, 



II wariant ochrona nocna od 18.00-06.00 

Ponadto Starosta zaproponował, żeby powyższe zapytanie wysłać również do Jarocińskiej 

Spółdzielni Socjalnej, być może będzie zainteresowana pełnieniem ochrony obiektów  

w Zakrzewie. 

 

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

się z propozycją Starosty. Zarząd zgodził się na dalszą ochronę obiektów w Zakrzewie 

jednak wariant ochrony wybierze po przedstawieniu kosztów. 

 

Ad. pkt 11.  

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-

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

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 427,00 zł do 

par. 4300 na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz na 

regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych. 

 

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

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 12. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Budownictwa i Środowiska nr R-

BS.3032.10.2016.FS w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł wiąże się z większymi wpływami niż  

w latach ubiegłych, przekazywanych z rachunku redystrybucyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmniejszenia w planie 

wydatków wynikają z wydatkowania środków na realizowane zadania w kwocie mniejszej 

od planowanej.  

 

 



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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zaproponowane zmiany.   

 

Ad. pkt 13. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Burmistrza Jarocina nr WR-

ROI.6721.6.4.2016 w sprawie zaakceptowania projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lądowiska w obrębie geodezyjnym Siedlemin. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Na terenie objętym wnioskiem, nie przewiduje się realizacji zadań samorządowych powiatu 

ani zleconych zadań rządowych, w związku z powyższym proponuje się uzgodnić be uwag 

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lądowiska w obrębie 

geodezyjnym Siedlemin, gmina Jarocin.  

 

Zarząd bez uwag, w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził 

projekt postanowienia o uzgodnieniu bez uwag miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.    

 

Ad. pkt 14. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

OB.3026.23.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa zwrócił się z prośbą o dokonanie przesunięć  

w poszczególnych zadaniach na łączną kwotę 14 700,00 zł, celem prawidłowej realizacji 

budżetu. 

 

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

uwag wyrazili zgodę na zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 15.  

Mirosław Drzazga przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół  

i placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński. 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że wysokość dodatku motywacyjnego pozostaje taka sama jak w roku poprzednim 

i wyniesie 5%. 

 

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

zatwierdził wysokość dodatku motywacyjnego i podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 16. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego dla poszczególnych Dyrektorów szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Jarociński w wysokości: 

 a) Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  - 1900 zł, 
                  
 b) Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1 w Jarocinie –  1800 zł, 
  
 c) Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Jarocinie – 2100 zł, 
  
 d) Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach – 1800 zł,               
 
 e) Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie – 1900 zł, 
 
 f) Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – 1500 zł.                 
 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, czterema głosami „za” (Starosta, M. Drzazga, P. Franczak 

oraz Z. Kuzdżał), zatwierdził wysokość dodatku funkcyjnego i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 17. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Niepublicznego Młodzieżowego Domu 

Kultury Olimp, dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jarocinie  

i Niepublicznego Młodzieżowego Domu Kultury Akademia Kultury. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 



Uchwala się wysokość dotacji na rok 2017 dla: 

1) Niepublicznego Młodzieżowego Domu Kultury Olimp, 

2) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jarocinie, 

3) Niepublicznego Młodzieżowego Domu Kultury Akademia  Kultury 

w wysokości 14,53 zł na jednego uczestnika zajęć miesięcznie. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził wysokość dotacji i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 18. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznego 

Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Jarocinie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Uchwala się wysokość dotacji na rok 2017 dla:  

 ucznia Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie w wysokości 528,26 zł 

miesięcznie, 

 słuchacza Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie 

miesięcznie w kwocie 110,47 zł, 

 słuchacza Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w wysokości 133,42 zł 

miesięcznie. 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził wysokość dotacji i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 19. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości dotacji dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Roszkowie, 

Całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „TĘCZA” im. Macieja Kostki  

w Radlinie, Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego „TĘCZA” im. Macieja 



Kostki w Radlinie Oddział w Cielczy, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  

w Wilkowyi, Niepublicznego Schroniska Młodzieżowego- Pałac Radolińskich. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Uchwala się wysokość dotacji na rok 2017 dla:  

1) Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  w Roszkowie,  

2) Całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „TĘCZA” im. Macieja Kostki             

w Radlinie  

3) Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego „TĘCZA” im. Macieja Kostki                 

w Radlinie Oddział w Cielczy,  

4) Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wilkowyi, 

5) Niepublicznego Schroniska Młodzieżowego –Pałac Radolińskich  

w wysokości 102,57 zł  na jedno miejsce noclegowe miesięcznie. 

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził wysokość dotacji i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 20. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2017 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że konkurs zostanie ogłoszony na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku 

publicznego w 2017 r. w zakresie: 

 działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  

 ochrony i promocji zdrowia,  

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

 krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Dodał, że z uwagi na fakt, iż budżet powiatu jarocińskiego na rok 2017 nie jest jeszcze 

podjęty, zaproponował, aby Zarząd zapoznał się z powyższym projektem uchwały,  

a podejmie go po uchwaleniu budżetu. 



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

do wiadomości powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 21. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Stowarzyszenia Razem dla Żerkowa  

w sprawie zorganizowania zadania pod nazwą "Iluminacja świetlna z okazji 98. 

Rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Żerkowie", z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

Wniosek stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Stowarzyszenie Razem dla Żerkowa, zwróciło się z prośbą o dofinansowanie zadania 

polegającego na wykonaniu iluminacji świetlnej na Rynku w Żerkowie z okazji 98. Rocznicy 

Powstania Wielkopolskiego. Grupą odbiorców są mieszkańcy Gminy Żerków, którzy będą 

uczestniczyć aktywnie w tworzeniu iluminacji. Iluminację rozpocznie syrena OSP,  następnie 

zostanie rozświetlony Rynek w kolorze biało- czerwonym. Stowarzyszenie wnioskuje  

o kwotę 2 266,00 zł. 

 

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

propozycję Stowarzyszenia Razem dla Żerkowa i nie zgodził się na dofinansowanie zadania 

"Iluminacja świetlna z okazji 98. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Żerkowie".  

 

Ad. pkt 22. 

Z uwagi na odrzucenie oferty Stowarzyszenia Razem dla Żerkowa, na realizację zadania pod 

nazwą "Iluminacja świetlna z okazji 98. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Żerkowie", 

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

odrzucił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia oferty 

Stowarzyszenia Razem dla Żerkowa na realizację zadania publicznego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt 23. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS. 

3101.15.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

 



Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Dyrektor poprosił o zwiększeni planu dochodów w kwocie 2 010,00 zł, które wynikają  

z opłat eksploatacyjnych w związku z użyczeniem pomieszczeń Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Jarocinie. Środki te oraz pozostałe oszczędności Dyrektor planuje 

przeznaczyć na częściowe uzupełnienie braków w par. 4010 wynagrodzenia osobowe oraz 

4110 składki na ubezpieczenie społeczne.  

 

Skarbnik zaproponował, żeby zgodzić się na przesunięcia zaproponowane przez Dyrektora, 

ale bez zwiększania środków. W związku z powyższym w par. 4110 nie będzie zwiększenia 

o 14 000,00 zł tylko o 7 560,00 zł. 

 

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

przedłożone zmiany zgodnie z propozycją Skarbnika. 

 

Ad. pkt 24. 

Skarbnik przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Jarocinie nr GK 3121.15.2016 oraz nr GK 3121.16.2016 w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zwrócił się najpierw z prośbą 

o przesunięcie oszczędności na remonty, jednak z uwagi na późny termin sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego Dyrektor zmienił zdanie i prosi, aby zaoszczędzone środki przesunąć na 

zakupy bieżące.  

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przesunięcie zaoszczędzonych środków m.in. na zakupy 

bieżące. 

 

Ad. pkt 25. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

nr GK 3121.17.2016 w sprawie wprowadzenia korekty w planie wydatków 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 



Korekta dotyczy programu ERASMUS+, czwarta cyfra w poszczególnych paragrafach musi 

być 1, w związku z powyższym środki będą zabezpieczone w par. 4211, 4301, 4301 oraz 

4431.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w 4 osobowym składzie (Starosta, M. Drzazga,  

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

 

Ad. pkt 26. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 

ZSO.3110.10.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących porządkuje budżet na koniec roku, przesuwa oszczędności 

do paragrafów, gdzie mogłyby wystąpić braki. 

 

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

dyskusji, zatwierdzili przedłożone przesunięcia. 

 

Ad. pkt 27. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.302.20.2016.KD w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 12 120,00 

zł do par. 4270 na zakup usług remontowych oraz kwoty 180,00 zł na pokrycie nieco 

zwiększonych wydatków na badania lekarskie pracowników. 

 

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

Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach. 

 

 

 



Ad. pkt 28. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Jarocinie nr ZSP/0312/14/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Dyrektor prosi o przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 10 000,00 zł do par. 4260 

na opłacenie energii elektrycznej i paliwa gazowego. 

 

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

zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 29. 

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

pozytywnie rozpatrzył zmiany w planie finansowym Dyrektora Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Jarocinie nr P.P-P.330.43.2016. Dyrektor zwrócił się z prośbą  

o przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 4 315,00 zł na wymianę sprzętu 

komputerowego. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad. pkt 30.  

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie nr FN.3011.39.2016 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Przesunięcia na łączną kwotę 2 858,00 zł są konieczne do prawidłowej realizacji budżetu 

jednostki do końca 2016 r. 

 

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

Z. Kuzdżał, zgodził się na zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 31.  

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320. 

36.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Zaoszczędzone środki w łącznej kwocie 2 650,00 zł, Dyrektor planuje przeznaczyć na 

pokrycie przejazdów służbowych pracowników, naprawę szafy, foteli obrotowych oraz 

przeinstalowanie instalacji elektrycznej, zakup niszczarki, tablic magnetycznych, a także 

papieru do drukarek. 

 

Zarząd 4 głosami „Za” (Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) wyraził zgodę na 

przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 32. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Jarocinie nr PINB.311.2.11.2016.BL w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

W celu maksymalnego wykorzystania otrzymanej dotacji, Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego prosi o dokonanie przesunięć w poszczególnych paragrafach na łączną kwotę 

2 289,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzył pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 

Ad. pkt 33. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.37.2016 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Oszczędności w kwocie 747,00 zł, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie prosi o przesunięcie do par. 4210 na zakupy materiałów biurowych. 

 

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

Z. Kuzdżał) zatwierdził przedłożone zmiany. 



Ad. pkt 34. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/68/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 

2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Przesunięcie kwoty 1 500,00 zł z par. 3020 do par. 4320, wynika z konieczności 

zabezpieczenia do końca roku środków na zakup leków i materiałów opatrunkowych,  

w związku ze wzrostem zachorowań mieszkańców. 

 

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

zgodę na zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 35. 

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

plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie na rok 2017. W opracowanym 

planie Dom Pomocy Społecznej wykazuje się braki środków w wysokości 148 150,00 zł.  

Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Ad. pkt 36. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny 

Domostwo w Górze nr 032/33/2016 w sprawie wprowadzenia zmian projekcie budżetu 

jednostki na rok 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w projekcie budżetu na rok 2017. 

Przesunięcie kwoty 2 700,00 zł z par. 4210 do par. 4280 jest konieczne na zaplanowanie 

badań profilaktycznych okresowych dla wszystkich pracowników. 

 

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

Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora. 

 

 

 



Ad. pkt 37. 

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

zapoznał się z odpowiedzią Pana Janusza Krawca, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. 

M. Kaczyńskiej w Kotlinie, na wniosek Komisji Rewizyjnej nr A-OB-BR.0014.41. 

2016.WE oraz interpelacji radnych klubu "Porozumienie Obywatelskie" nr A-OB-BR. 

0003.22.2016 w sprawie zrewidowania umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo- 

Usługowym SAWPOL Aleksandra Sawarzyńska w Jarocinie. Odpowiedzi zostaną 

przekazane do Komisji  Rewizyjnej oraz do Klubu Radnych „Porozumienie Obywatelskie”. 

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

 

Ad. pkt 38. 

Skarbnik przedstawił 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 34 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna, w związku z tym, że Rada Powiatu Jarocińskiego na 

posiedzeniu w dniu 15 grudnia br. podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2016 r. 

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 39. 

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 35 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna, do podjętej na sesji w dniu 15 grudnia 2016 r., 

uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

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

uwag, podjął uchwałę. 



Ad. pkt 40. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że w przedłożonym projekcie uchwały zostały zawarte wszystkie zmiany, które 

może dokonać Zarząd, zatwierdzając przesunięcia w planach finansowych jednostek, na 

dzisiejszym posiedzeniu. 

 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjęli 

uchwałę. 

 

Ad. pkt 41. 

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 37 do protokołu. 

 

W związku z podjęciem przez Zarząd, na dzisiejszym posiedzeniu, uchwały w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2016 r., wprowadza się zmiany w planie dotacji zadań zleconych 

oraz planie wydatków zadań zleconych na 2016 r. 

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 42. 

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 38 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna, do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały 

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

 



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

uwag, podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 43. 

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 39 do protokołu. 

 

Objaśnienia przyjętych w uchwale wartości stanowią załącznik do uchwały. 

 

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

przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 44. 

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

uwag, zatwierdził omówiony przez Skarbnika projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Ad. pkt 45. 

Sprawy bieżące: 

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

7021.3.158.2016.RW w sprawie umieszczenia w wykazie środków niewygasających 

zadania "Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku 

Witaszyczki- Zakrzew- granica powiatu".  

Pismo stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Honorata Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju wyjaśniła, że firma SIDROG, bardzo 

nieterminowo realizuje zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Witaszyczki- Zakrzew- 

granica powiatu”. Po raz kolejny zgłoszono do powiatu zakończenie robót, ale inspektor 

nadzoru budowlanego, weryfikuje czy faktycznie te roboty są zakończone. Biorąc pod 

uwagę konieczność przeprowadzenia całej procedury odbioru, sprawdzenia kosztorysu 

powykonawczego i kwestie roszczeń z pewnych wadliwie wykonanych elementów tej 

roboty, nie jest możliwe zapłacenie wynagrodzenia wykonawcy, dlatego jest wniosek  



o umieszczenie kwoty 3 694 171,37 zł w wykazie wydatków tzw. niewygasających  

w tym roku budżetowym, z ostatecznym terminem dokonania wydatku do 30 czerwca 

2017 r. Honorata Śmigielska dodała, że jest zgoda Wojewody na zmniejszenie zakresu 

robót, gdyż dotacja w kwocie 3 000 000,00 zł była przyznana na całe zadanie na odcinku 

6 km, jednak widząc, że firma SIDROG, nie będzie wstanie zakończyć zadania  

w terminie, zostało wystosowane pismo do Wojewody z prośbą o zmniejszenie zakresu 

robót  tylko na drugi odcinek czyli od ronda w Zakrzewie do granicy powiatu- blisko 

3km. Jest zgoda Wojewody w konsekwencji przygotowywany jest aneks i rozliczenie 

tego odcinka.  

 

Skarbnik zauważył, że nie skoro Wojewoda nie przekaże powiatowi pieniędzy na część, 

którą realizował SIDROG tj. kwota 1 600 000,00 zł, powiat nie będzie mógł się 

rozliczyć z Gminą Jarocin, czyli w budżecie będzie brakowało ok 2 200 000,00 zł do 

sfinansowania tej inwestycji. Skarbnik wyjaśnił, że są dwa rozwiązania po pierwsze 

można utworzyć wydatki niewygasające, albo w projekcie budżetu na 2017 r. umieszcza 

się kwotę 3 729 17,37 zł, na zapłatę SIDROG. Skarbnik zauważył, że jeżeli chodzi  

o drugą propozycję to nie ma wystarczających środków, żeby włożyć jako autopoprawka 

do budżetu, dlatego lepszym rozwiązaniem jest utworzenie wydatków niewygasających. 

Następnie przedstawił montaż finansowy brakującej kwoty 2 192 114,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał) zgodził się na umieszczenie zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 

4173 P i 4172P na odcinku Witaszyczki- Zakrzew- granica powiatu” w wykazie 

środków niewygasających oraz zatwierdził propozycję Skarbnika co do finansowania 

brakującej kwoty.  

 

b) Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.38.2016 w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

 



Przesunięcie kwoty 4 000,00 zł z par. 4210 do par. 3070 jest konieczne do wypłaty 

zasiłku pogrzebowego rodzinie, nagle zmarłego funkcjonariusza Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie. 

 

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

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

c) Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej Witaszyce 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zadania z "Zakup samochodu średniego  

o napędzie miejskim 4x2" na "zakup kamery termowizyjnej oraz podręcznego 

sprzętu do działań ratowniczych". 

Pismo stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

OSP Witaszyce miały przyznane środki na zakup samochodu średniego o napędzie 

miejskim 4x2, jednak nie są w stanie tego zadania zrealizować. W związku  

z powyższym, zwrócili się z prośbą, aby przyznane środki w kwocie 25 000,00 zł 

przeznaczyć na zakup kamery termowizyjnej oraz podręcznego sprzętu do działań 

ratowniczych.  

 

Powyższa zmiana będzie m podjęta najwcześniej na sesji w dniu 29 grudnia 2016 r.,  

w związku z powyższym, w wyniku dyskusji, z uwagi na bardzo krótki termin, jaki 

pozostałby na realizację zadania, Zarząd nie wyraził zgody na jego zmianę. Zarząd 

zaproponował, żeby OSP Witaszyce wystosowało powyższą prośbę w przyszłym roku. 

 

d) Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

W wykazie wydatków budżetu powiatu jarocińskiego na 2016 r., które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego, uwzględnia się wydatki zaplanowane na inwestycje: 

- „Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 i nr 12 – projekt” na kwotę 98 400,00 zł, 

- „Przebudowa dróg Powiatowych nr 4173P i nr 4172P na odcinku Witaszyczki- 

Zakrzew – granica powiatu” na kwotę 3 694 171,37 zł. 

 



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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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