
Protokół Nr 94/17

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 09 stycznia 2017 r.

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 09 stycznia 2017 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. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu,

2. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,

3. Witosław Gibasiewicz

4. Jacek Jędraszczyk

5. Bronisława Rogacka

- Z-ca Burmistrza Jarocina,

- Burmistrz Miasta i Gminy Żerków,

- Skarbnik Gminy Żerków,

6. Piotr Banaszak - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych,

7. Honorata Śmigielska - Dyrektor Wydziału Rozwoju,

8. Przemysław Masłowski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Jarocinie,

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

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził porządek obrad, przystąpiono zatem do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr 87/16 z posiedzenia w dniu 06.12.16 r., nr 88/16 z posiedzenia 

w dniu 14.12.16 r. oraz nr 89/16 z posiedzenia w dniu 15.12.16 r.

4. Dyskusja na temat zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4181P w zakresie budowy 

ścieżki rowerowej Jarocin- Wilkowyja- Żerków”.



5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr WKD.3020.10.2016 w 

sprawie ponownego rozważenia możliwości partycypacji w kosztach obsługi 

przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 2906P.

6. Przyjęcie do wiadomości planu wydatków bieżących Referatu Dróg Powiatowych na 

rok 2017.

7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego znak A-OB- 

BR.0014.51.206.PA dotyczącego przeprowadzonej kontroli inwestycji i remontów na 

drogach powiatowych.

8. Przyjęcie do wiadomości analizy wizerunkowej i promocyjnej - Raport oceny 

wizerunkowej i promocyjnej Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz Powiatu 

Jarocińskiego oraz kosztów przeznaczonych na promocję w 2016 r., w zakresie umowy 

podpisanej z firmą PRmotion Sp. z o.o.

9. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Jarocińskim na lata 2017-2022.

10. Rozpatrzenie wniosku Państwa Małgorzaty i Mirosława Twardowskich w sprawie 

wyrażenia zgody na podpisanie umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny 

zastępczej specjalistycznej oraz kontynuowania przez Pana Mirosława Twardowskiego 

pracy zarobkowej.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 

w Jarocinie, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie, 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie.

12. Zatwierdzenie wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Rusku, przejętą 

z mocy prawa na własność Powiatu Jarocińskiego.

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

NG.6840.13.2016.ZM dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz Gminy Jarocin udziału w nieruchomości 

położonej w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16.

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

NG.3026.1.2017.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r.

15. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr ZSO.3110.1.2017w sprawie 

zmiany zadania inwestycyjnego.



16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

nr A.44.27.2016.MS w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia.

17. Zatwierdzenie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Jarocinie w sprawie "Wysokości stawek za wynajem sali gimnastycznej, sal 

lekcyjnych, pracowni szkolnych oraz powierzchni gruntowej, użytkowej i reklamowej 

w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie".

18. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/1/17 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r.

19. Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej Witaszyce w sprawie przyznanie 

środków finansowych na zakup sprzętu do działań ratowniczych.

20. Rozpatrzenie wniosku II zastępcy Burmistrza Jarocina nr WA.ROKS.414.1.2017 

w sprawie wykonania tablicy upamiętniającej postać ks. kanonika Ignacego 

Niedźwiedzińskiego.

21. Zapoznanie się z prezentacją Skarbnika Powiatu w sprawie zaciągania zobowiązań 

przez Jednostki Budżetowe Powiatu Jarocińskiego na podstawie złożonego projektu 

budżetu na 2017 rok.

22. Sprawy bieżące.

Ad. pkt 3.

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 87/16 z posiedzenia w dniu 06.12.16 r., nr 

88/16 z posiedzenia w dniu 14.12.16 r. oraz nr 89/16 z posiedzenia w dniu 15.12.16 r.

Zapytał, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do nich zastrzeżenia?

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

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

Ad. pkt 4.

Zarząd dyskutował na temat zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4181P w zakresie 

budowy ścieżki rowerowej Jarocin- Wilkowyja- Żerków”.

Na posiedzenie Zarządu przybył Pan Witosław Gibasiewicz, Z-ca Burmistrza Jarocina, Pan 

Jacek Jędraszczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Żerków, Pani Bronisława Rogacka- Skarbnik 

Gminy Żerków oraz Pan Piotr Banaszak- Kierownik Referatu Dróg Powiatowych.



Starosta przywitał wszystkich i poinformował, że tematem spotkania będzie dyskusja na 

temat „Przebudowy drogi powiatowej 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin- 

Wilkowyja- Żerków”. Dodał, że powiat nie może ogłosić przetargu na budowę ścieżki, nie 

mając zabezpieczenia tej inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Aby taką 

aktualizację WPF wywołać, powiat potrzebuje ze strony Gminy Jarocin i Gminy Żerków 

uchwał wprowadzających tę inwestycję do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

poszczególnych Gmin.

Burmistrz Jędraszczyk zauważył, że pierwotne założenia były takie, że Gmina Żerków 

będzie realizowała to zadanie i zabezpieczy całość środków w 2018 r.

Skarbnik Jacek Jędrzejak zauważył, że takie działanie jest możliwe, jeżeli Gmina Żerków 

podejmie uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu na 2018 r. 

Skarbnik dodał, że musi mieć jakkolwiek dokument potwierdzający tytuł do wprowadzenia 

dochodów do powiatowego WPF. Następnie Skarbnik przedstawił propozycję finansowania 

tego zadania z rozłożeniem na lata 2018-2021, dla poszczególnych Gmin. Szacunkowy koszt 

zadania to 10 mln. zł, z czego udział Gminy Jarocin to kwota 3,1 mln zł, udział Gminy 

Żerków to wartość 1,9 mln zł, a powiat pokryje zadanie w kwocie 5 mln zł.

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Starosta zapytał się, jak włodarze Gmin zapatrują się na zwołanie sesji, aby wprowadzić to 

zadanie do WPF, lub podjąć stosowne uchwały intencyjne o pomocy finansowej dla 

Powiatu?

Burmistrz Gibasiewicz wyjaśnił, że uchwała o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi jest 

to uchwała wiążąca obie strony, jest twardym zobowiązaniem, dlatego nie warto nazywać jej 

uchwałą intencyjną. Co najwyżej korekta dotacji może być związana ze zbiciem w przetargu 

kwoty całego zadania. Dodał, że Gmina Jarocin ma informację, ze strony RIO, iż samo 

wywołanie uchwały WFP, jest wystarczającym rozstrzygnięciem do zaciągania zobowiązań. 

Jeżeli będzie propozycja podpisania umowy pod ten WPF, to ze strony Gmina Jarocin nie ma 

problemu. Burmistrz dodał, że Gmina Jarocin planuje sesję przed 27 stycznia br., ale jeżeli 

będzie potrzeba Gmina Jarocin w każdej chili może zwołać sesję nadzwyczajną.



Burmistrz Żerkowa wyjaśnił, że nie ma jeszcze zaplanowanej sesji w styczniu, więc jak 

będzie potrzeba zwoła sesję.

Skarbnik zauważył, że jeżeli Gmina Żerków zdecyduje się zapłacić całą kwotę w roku 2018, 

powiat automatycznie będzie miał niższe koszty obsługi tego zadania, gdyż rozłożenie tej 

inwestycji u wykonawcy będzie kosztowało ok 3%. W związku z powyższym Skarbnik 

zapytał, czy istnieje możliwość, żeby Gminy dofinansowały wartość odsetek?

Zdaniem Pani Skarbnik Rogackiej Gmina Żerków nie pokryje kosztów odsetek.

Burmistrz Gibasiewicz wyjaśnił, że jego zdaniem są wartości kosztorysowe, następnie 

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nastąpi realizacja zadania rozłożona w czasie, na ściśle 

określone płatności. Wszystko zależy od dobrze sformułowanych zapisów tj. jeżeli płatności 

w roku 2018 mają być tylko symboliczne to należy zapisać, że płatność będzie nie większa 

niż 100 000,00 zł, a kolejne płatności mają być rozłożone w trzech równych ratach 

w zależności od Gminy po 1 mln zł lub po 600 tys zł i one są bez odsetek, ponieważ odsetki 

zawierają się w kwotach zaproponowanych wykonawcy. Zdaniem Burmistrza Gibasiewicza 

to wykonawca ma wkalkulować odsetki w cenę ofertową. Burmistrz dodał, że z całą 

pewnością Gmina Jarocin będzie chciała skorzystać z możliwości rozłożenia płatności 

w ratach.

Burmistrz Jędraszczyk zauważył, że przemyśli sprawę płatności, czy całość zostanie 

zabezpieczona w roku 2018, czy Gmina także rozłoży płatności na raty, ale bez odsetek.

Starosta poprosił Skarbnika o przygotowanie pisma do Gmin z propozycją montażu 

finansowego tego zadania, aby Gminy mogły zwołać sesje i podjąć stosowne uchwały.

Zbigniew Kuzdżał zauważył, że były różne koncepcje tej ścieżki, i poprzez przykrycie 

rowów i przez wykupy w związku z powyższym, czy została podjęta decyzja jaki ostatecznie 

będzie miała przebieg ta ścieżka, czy dopiero po rozstrzygnięciu przetargu wykonawca 

określi co zrobi?

Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych wyjaśnił, że Program Funkcjonalno- 

Użytkowy przewidywał, że decyzja co do przebiegu ścieżki będzie należała do wykonawcy, 



czy będzie chciał przykryć rów, czy zdecyduje się na wykupy. Kierownik zauważył, że 

przykrycie rowu jest dużo droższe i koszty znacznie wzrosną, ale jeżeli wykonawca 

zdecyduje się na wykupy, musi mieć świadomość, że jeżeli ktoś nie będzie chciał sprzedaż 

ziemi straci sporo czasu i może nie zdążyć z wykonaniem zadania. W związku z powyższym, 

decyzja będzie należała do wykonawcy.

Zbigniew Kuzdżał zauważył, że należy tak skonstruować zapisy, żeby nie zrobić z tej ścieżki 

labiryntu, czyli albo wykup albo przykrycie rowu.

Piotr Banaszak wyjaśnił, że ścieżka musi mieć przebieg zgodnie z koncepcją, a koncepcja nie 

przewiduje labiryntów tylko ścieżkę wzdłuż rowu, po konkretnej stronie.

Burmistrz Jędraszczyk zauważył, że budowa ścieżki rowerowej jak najbardziej, ale są głosy, 

że ścieżki buduje się zbyt blisko dróg i jadąc wdycha się spaliny, dlatego Burmistrz optował, 

że jeżeli będzie możliwość, żeby przebieg ścieżki szedł z drugiej strony rowu, dalej od drogi.

Burmistrz Gibasiewicz zaznaczył, że dość dokładnie należy przeanalizować głos w sprawie 

przebiegu ścieżki, aby nie dać wykonawcy możliwości kombinowania, że trochę ścieżki robi 

na zasadzie przykrycia rowu a trochę poprzez wykupy.

Starosta zauważył, że być może należy dodać zapis, że minimalna odległość pomiędzy 

przejazdem z rowu na grunt wynosi tle i tyle kilometrów, czy podczas całej ścieżki może się 

zdarzyć, że taki przejazd wystąpi, jednak będzie to rzadkość.

Burmistrz Gibasiewicz zauważył, że uwaga jest dość istotna, pewne odstępstwa od zasady, 

mogą być korzystne dla zamawiającego czyli dla powiatu. W związku z powyższym, 

zdaniem Burmistrza warto w specyfikacji zaznaczyć, że wykonawca chce mieć albo to albo 

to, a w szczególnych przypadkach, Zarząd może rozważyć odstępstwa. Burmistrz dodał, że 

jego zdaniem zaproponowana konstrukcja ma walory optymalizacji. Burmistrz zauważył, że 

z punktu widzenia Gminy Jarocin ten dylemat dotyczy tylko części ścieżki, która zaczyna się 

za Wilkowyją. Dla Gminy trzymanie ścieżki łatwiejsze będzie, jeżeli będzie bezpośrednio 

przy jezdni.



Zbigniew Kuzdżał zauważył, że jego intencją było nie tylko wygląd ścieżki, ale również czy 

wykonawca zdąży z ewentualnymi wykupami, ponieważ planowane oddanie ścieżki to 

połowa 2018 r., czyli zostało tylko 1,5 roku, to jest bardzo mało czasu.

Burmistrz Gibasiewicz zauważył, że muszą być zapisane karne odsetki, na tyle istotne, żeby 

wykonawcy zależało na oddaniu w terminie.

Starosta zauważył, że jego serdeczną prośbą jest, żeby podjąć stosowne uchwały jak 

najwcześniej, żeby móc ogłosić przetarg. Na tym podsumował dyskusję i podziękował 

wszystkim za przybycie.

Ad. pkt 5.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 

WKD.3020.10.2016 w sprawie ponownego rozważenia możliwości partycypacji 

w kosztach obsługi przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 2906P.

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Starosta dodał, że powiat jarociński do tej pory nie partycypował w kosztach obsługi 

przeprawy.

Zbigniew Kuzdżał był zdania, że należy rozważyć możliwość współfinansowania w/w 

kosztów, ponieważ, tak jak zaznaczył Wicestarosta Wrzesiński w powyższym piśmie, do 

korzystania z przewozów uprawnieni są jednakowo mieszkańcy obu powiatów. Ponadto 

Powiat Wrzesiński, cały czas ponosił wszystkie koszty zarówno obsługi jak i remontów 

przeprawy. Pan Kuzdżał zasugerował, żeby dowiedzieć się, czy Powiat Wrzesiński 

otrzymuje jakieś dofinansowanie od Marszałka albo z innych samorządów na to zadanie oraz 

żeby sprawdzić, czy chodzi o przeprawę promową w Pogorzelicy czy w Dębnie.

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

zdecydował, żeby najpierw sprawdzić o której przeprawie promowej jest mowa oraz jakie są 

koszty obsługi tej przeprawy. Zarząd wróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu.



Ad. pkt 6.

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

do wiadomości planu wydatków bieżących Referatu Dróg Powiatowych na rok 2017. 

Referat Dróg Powiatowych przedstawił plan wydatków bieżących z rozpisaniem na jakie 

zadania zostaną przeznaczone środki, które są zapisane w projekcie budżetu.

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członek Zbigniew Kuzdżał poprosił o przygotowanie przez Referat Dróg zestawienia dróg, 

które były powierzchniowo utrwalone w roku ubiegłym, oraz wstępny plan lub sugestię 

Referatu na rok bieżący.

Ad. pkt 7.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jarocińskiego znak A-OB-BR.0014.51.206.PA dotyczącego przeprowadzonej kontroli 

inwestycji i remontów na drogach powiatowych.

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Na posiedzenie Zarządu została poproszona Pani Honorata Śmigielska, Dyrektor Wydziału 

Rozwoju oraz Pan Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych.

Starosta poinformował, że Komisja Rewizyjna przedłożyła pytania dotyczące inwestycji 

Witaszyczki- Zakrzew- granica powiatu. Zdaniem Starosty na powyższe pytania należy 

odpowiedzieć merytorycznie, na podstawie dokumentów, dlatego poprosił Panią Honoratę 

Śmigielską, Dyrektor Wydziały Rozwoju o opinię w powyższej kwestii.

Pani Śmigielska zasugerowała, żeby powyższe pismo przekazać do Referatu Dróg, celem 

ustosunkowania się i przygotowania propozycji odpowiedzi. Dodała, że w dniu dzisiejszym 

do Referatu dotarł również Protokół z przeprowadzonej kontroli w tym zakresie, w związku 

z powyższym Referat ustosunkuje się także do tego protokołu.

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

Z. Kuzdżał, zdecydował o przekazaniu przedmiotowego pisma do Wydziału Rozwoju, 

Referatu Dróg Powiatowych, celem przygotowania odpowiedzi a Zarząd na kolejnym 

posiedzeniu ustosunkuje się do tej odpowiedzi i przekaże Komisji Rewizyjnej.



***

Starosta poprosił Panią Śmigielską o przedstawienie na jakim etapie jest sprawa inwestycji 

Witszyczki- Zakrzew, firmy Sidrog, co się teraz dzieje, jakie są planowane dalsze czynności 

po stronie powiatu?

Pani Honorata Śmigielska wyjaśniła, że inwestycja jest na etapie odbioru, procedura 

odbiorowa została uruchomiona na końcu grudnia ubiegłego roku. W konsekwencji 

dokumentów, które dotarły do urzędu oraz usterek, które pojawiły się na tej inwestycji, 

została przeprowadzona wizja lokalna. Podczas wizji wraz z wykonawcą zostało określonych 

i wyspecyfikowanych ok 40 wad, drobnych usterek, możliwych do usunięcia, które zostały 

spisane i przesłane do wykonawcy z prośbą o usunięcie w ciągu 14 dni od wizji lokalnej 

czyli do 11 stycznia br. Wykonawca zwrócił się pismem do Starostwa, iż stara się usunąć 

przedstawione wady, jednak ze względu na warunki pogodowa, część z nich nie da się na 

tym etapie wykonać, dlatego Wykonawca poprosił o umożliwienie likwidacji części usterek 

w okresie wiosennym. Inspektor Nadzoru wskazał brakujące dokumenty odbiorowe, które 

firma musi uzupełnić, zostały także przedstawione wady trwałe, których nie da się usunąć, 

dlatego z tego tytułu będą określone pewne obiektywnie oszacowane potrącenia. Pani 

Śmigielska dodała, że rozliczenia finansowe z firmą dopiero nastąpią, do tej pory SIDROG 

nie otrzymał z powiatu żadnych środków. Jakakolwiek zapłata może nastąpić dopiero po 

podpisaniu protokołu odbioru.

Starosta poprosił, żeby na kolejne posiedzenie Zarządu zaprosić Pana Grzegorza 

Maciejewskiego, Inspektora Nadzoru, który prowadzi przedmiotową inwestycję.

Ad. pkt 8.

Zarząd w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zapoznał się z analizą 

wizerunkową i promocyjną Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz Powiatu Jarocińskiego, 

a także z kosztami przeznaczonymi na promocję w 2016 r., w zakresie umowy podpisanej 

z firmą PRmotion Sp. z o.o. Celem prezentowanej analizy jest wskazanie obszarów, które 

wymagają poprawy i urozmaicenia działań w obszarze marketingu Powiatu Jarocińskiego 

oraz zbadanie strategii działań w zakresie promocji zewnętrznej. Opracowanie ma również 

na celu zoptymalizowanie kosztów marketingu przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych 

zasobów oraz możliwości rynkowych.

Analiza stanowi załącznik nr 5 do protokołu.



Ad. pkt 9.

Starosta przedłożył do zatwierdzema projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Powiecie Jarocińskim na lata 2017-2022.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przemysław Masłowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzime w Jarocinie 

wyjaśnił, że Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022, 

przybliża problem osób doznających przemocy w środowisku lokalnym oraz określa na 

najbliższe lata podstawowe zadania różnych podmiotów zajmujących się zjawiskiem 

przemocy w rodzime. Wywołanie powyższej uchwały jest konieczne z uwagi na to, że 

zgodnie z ustawą o przeciwdziałamu przemocy w rodzime, do zadań własnych powiatu 

należy w szczególności opracowame i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzime oraz ochrona ofiar przemocy w rodzime. Dyrektor dodał, że 

przedłożony Program me odbiega znacząco od poprzednich tego typu programów

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

uwag zatwierdził projekt uchwały.

Ad. pkt 10.

Zarząd rozpatrzył pismo Państwa Małgorzaty i Mirosława Twardowskich w sprawie 

wyrażenia zgody na podpisanie umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny 

zastępczej specjalistycznej oraz kontynuowania przez Pana Mirosława Twardowskiego 

pracy zarobkowej.

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Członek Zarządu Muosław Drzazga wyjaśnił, że przedłożył powyższy wmosek do Zarządu, 

aby zwrócić uwagę, na znaczenie tej rodźmy zastępczej. Dodał, że Pani Twardowska me 

pracuje zawodowo tylko zajmuje się dziećmi,



Przemysław Masłowski dodał, że jest to jedyna zawodowa rodzina zastępcza w Polsce, która 

bardzo mocno promuje i prowadzi tematykę problemu FAS. Państwo Twardowscy 

prowadzili na terenie powiatu szereg szkoleń, gdzie zapraszali specjalistów z tego zakresu. 

Ponadto prowadzą prężnie działające Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego oraz 

czynnie biorą udział w Szlachetnej Paczce. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jarocinie pozytywnie zaopiniowało wniosek w/w rodziny uznając, że kontynuacja 

dotychczasowej pracy zarobkowej przez Pana Twardowskiego, nie będzie miała 

negatywnego wpływu na sprawowanie przez nich pieczy zastępczej.

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, 4 głosami „za” (Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał), wyraził zgodę na pełnienie przez Państwo Małgorzatę i Mirosława 

Twardowskich funkcji zawodowej rodziny zastępczej specjalistycznej oraz kontynuowania 

przez Pana Mirosława Twardowskiego pracy zarobkowej.

Ad. pkt 11.

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił do rozpatrzenia projekt uchwały 

zmieniający uchwałę 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 8 do protokołu.

Wyjaśnił, że po przeliczeniu przez szkoły budżetów należy uaktualnić wysokości dotacji dla 

w/w szkół. W związku z powyższym paragraf 3 uchwały nr 343/16 Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Wysokość dotacji na słuchacza Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Jarocinie wynosi miesięcznie 98,61 zł ”.

Natomiast Paragraf 4 wyżej cytowanej uchwały otrzymuje brzemiennie:

„ § 4. Wysokość dotacji na słuchacza Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie wynosi 

miesięcznie 136,07 zł ”.

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę.



Ad. pkt 12.

Członkowie Zarządu zatwierdzili wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną 

w Rusku, przejętą z mocy prawa na własność Powiatu Jarocińskiego.

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przekazał protokół z odbytych rokowań 

w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na 

własność Powiatu Jarocińskiego, położoną w Rusku dz.nr 276/3 o powierzchni 0.0047 ha 

przejętą na poszerzenie pasa drogi publicznej. W wyniku przeprowadzonych negocjacji 

uzgodniono cenę 23,00 zł/m2, co stanowi kwotę 1 081,00 zł.

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził wysokość odszkodowania.

Ad. pkt 13.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.6840.13.2016.ZM dotyczące zajęcia stanowiska 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz Gminy 

Jarocin, udziału w nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16.

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Wydział Rozwoju, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że 

skierował pismo do najemców lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym na 

nieruchomości w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16, z zapytaniem czy w przypadku 

przeznaczenia tych lokali do sprzedaży będą zainteresowani nabyciem na własność 

zajmowanych pomieszczeń. Ze złożonych przez najemców oświadczeń wynika, że ze 

względu na trudną sytuację materialną oraz życiową, żaden z dotychczasowych najemców, 

w chwili obecnej, nie jest zainteresowany nabyciem zajmowanego przez siebie lokalu. 

Referat przypomniał, że Gmina Jarocin wyraziła wolę nabycia udziału w wysokości 

16612/140642 w przedmiotowej nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny tj. 

utrzymywanie pomieszczeń dla administracji MGOPS w Jarocinie. W związku z powyższym 

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prosi o zajęcie stanowiska w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w/w nieruchomości.



Starosta zaproponował, żeby przekazać tę informację do Przewodniczącego Rady i radnych, 

celem zapoznania się i wyrażenia opinii.

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

się z propozycją Starosty. Pismo Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zostanie 

przekazane do Przewodniczącego Rady.

Ad. pkt 14.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.1.2017.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2017 r.

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 

5 000,00 zł z par. 4590 na par. 6060. Po utworzeniu w/w paragrafu środki zostaną 

przeznaczone na zrealizowanie inwestycji „Odszkodowanie za przejęte na rzecz Powiatu 

Jarocińskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne”.

Skarbnik zauważył, że skoro nie ma podjętego budżetu na 2017 rok, nie można dokonywać 

zmian, chyba, że zostaną potraktowane jako autopoprawka do projektu.

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

Z. Kuzdżał, zdecydowali o wstrzymaniu rozpatrzenia wniosku do czasu podjęcia przez Radę 

Powiatu Jarocińskiego budżetu na 2017 r.

Ad. pkt 15.

Zarząd rozpatrzył pismo Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr ZSO.3110.1.2017 

w sprawie zmiany zadania inwestycyjnego.

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie zwróciła się z prośbą o zmianę 

zadania z remontu toalet dla uczniów w sali gimnastycznej (59 500,00 zł) na remont 

pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na szatnię dla uczniów (39 000,00 zł). Pozostała 



kwota środków zostanie przeznaczona na dalsze remonty.

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

zdecydował, że wróci do rozpatrzenia powyższego pisma po uchwaleniu budżetu na 2017 r.

Ad. pkt 16.

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

uwag, wyraził zgodę na 15,5 godzin tygodniowo zajęć indywidualnych w okresie od 09 

stycznia br. do końca nauki w roku szkolnym 2016/2017, dla ucznia Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie Dominika Trzeciaka. Nauczanie indywidualne ma 

być realizowane z budżetu szkoły.

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. pkt 17.

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

Z. Kuzdżał, zatwierdzili wysokość stawek za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, 

pracowni szkolnych oraz powierzchni gruntowej, użytkowej i reklamowej w budynkach 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. pkt 18.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS- 

III/0303/1/17 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r.

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów 

oraz wydatków o kwotę 5 065,00 zł. Zwiększenie wynika z uzyskanego odszkodowania 

z Towarzystwa TUZ Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, za zgłoszone 

uszkodzenia budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej 

w Kotlinie. Środki zostaną przeznaczone na remont tego budynku.

Zgonie z wcześniejszymi decyzjami, Zarząd w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak 

oraz Z. Kuzdżał, zdecydował, żeby Dom Pomocy Społecznej zwrócił się ponownie z tym 

wnioskiem, po podjęciu budżetu powiatu na 2017 r.



Ad. pkt 19.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej Witaszyce 

w sprawie przyznanie środków finansowych na zakup sprzętu do działań ratowniczych. 

Wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Wniosek nie może zostać rozpatrzony na dzisiejszym posiedzeniu w związku z tym, że nie 

jest podjęty budżet powiatu jarocińskiego na 2017 r. Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd 

w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zdecydował, że powróci do 

sprawy po zatwierdzeniu budżetu na 2017 r.

Ad. pkt 20.

Zarząd rozpatrzył wniosek II zastępcy Burmistrza Jarocina nr WA.ROKS.414.1.2017 

w sprawie wykonania tablicy upamiętniającej postać ks. kanonika Ignacego 

Niedźwiedzińskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Starosta przypomniał, że na ścianie kościoła Św. Marcina w Jarocinie znajduje się tablica 

ufundowana przez Powiat Jarociński i Gminę Jarocin, upamiętniająca postać ks. Kanonika 

Ignacego Niedźwiedzińskiego. Tablica jest wykonana z żywicy poksydowej, która pod 

wpływem temperatury i warunków atmosferycznych zaczęła się złuszczać i pękać. 

W związku z powyższym Burmistrz Kaźmierczak zaproponował, aby z uwagi na 100. 

rocznicę rozpoczęcia pracy duszpasterskiej w Jarocinie przez ks. Niedźwiedzińskiego, 

wykonać nową tablicę, której koszt wyniesie łącznie 11 000,00 zł czyli po 5 500,00 zł brutto 

na każdy samorząd. Uroczystość odsłonięcia tablicy nastąpiłaby w niedzielę 02 kwietnia.

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

zgodę i chęć wykonania wspólnie z Gminą Jarocin w/w tablicy, jednak środki będzie można 

zabezpieczyć dopiero po uchwaleniu budżetu powiatu na 2017 r.

Ad. pkt 21.

Skarbnik przestawił prezentację w sprawie zaciągania zobowiązań przez Jednostki 

Budżetowe Powiatu Jarocińskiego na podstawie złożonego projektu budżetu na 2017 

rok.

Prezentacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.



Wyjaśnił, że w tej chwili obowiązującym jest projekt budżetu powiatu jarocińskiego, 

przedłożony do Rady Powiatu Jarocińskiego 15 listopada 2016 r. Projekt ten został 

pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Powiat działa na tym 

budżecie przynajmniej do momentu uchwalenia budżetu na 2017 r. maksymalnie do końca 

stycznia br. Jeżeli do tego 31 stycznia 207 r., Rada Powiatu Jarocińskiego nie uchwali 

budżetu, to budżet ustala Regionalna Izba Obrachunkowa, jednak tylko w zakresie zadań 

własnych i zleconych. Skarbnik dodał, że Jednostki w oparciu o złożony projekt budżetu na 

2017 r.: mogą zaciągać zobowiązania zapisane w tym planie tylko w 2017 roku (roczne), nie 

mogą zaciągać zobowiązań (umów), których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki (bo nie dostały 

upoważnień) nie mogą zaciągać zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć (zadań 

wieloletnich) jeżeli nie są one zapisane w projekcie wpf i w budżecie. Skarbnik zaapelował 

do Zarządu o przyjęcie budżetu i wprowadzenie do dochodów środków, które powiat 

pozyskał na realizację takich zadań jak: Erazmus+, projekty z WRPO 2014-2020 

realizowane przez ZSP nr 1, ZSP nr 2 oraz ZSP-B w Tarcach związane z kształceniem 

zawodowym uczniów, środki pozyskane na przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Tacach 

w latach 2016-2017, środki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na 

terenie powiatu jarocińskiego, środki na wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

i stworzenie sieci wymiany danych w szpitalu powiatowym w latach 2017 -2018, a także 

środki na tworzenie opracowań kartograficznych i ich udostępnianie za pomocą e-usług 

w latach 2016 -2018. Łącznie środki pozyskane do wprowadzenia do budżetu i WPF 

w latach 2016 - 2018 wynoszą 9.682.491,45 zł, w tym wkład powiatu 2.318.116,54, wkład 

rzeczowy powiatu 252.910,00 zł a środki pozyskane 7.111.464,91 zł.

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

Z. Kuzdżał, przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

Ad. pkt 22.

Sprawy bieżące:

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw.

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu 

i podziękował wszystkim za przybycie.



Protokołowała

Katarzyna Spera
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