
Protokół Nr 96/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 20 stycznia 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 20 stycznia 2017 r został ustalony wcześniej 

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

obecności. W posiedzeniu nie uczestniczył M. Drzazga oraz P. Franczak. Ponadto  

w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

3. Krzysztof Sobczak - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

4. Honorata Śmigielska - Dyrektor Wydziału Rozwoju, 

5. Piotr Banaszak  - Kierownik Referatu Dróg. 

 

 

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. Starosta poprosił o wycofanie z porządku obrad pkt. 20 Zmiany  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jarocińskiego oraz pkt. 21 Zatwierdzenie 

autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 r. Zdaniem Starosty Zarząd przedłożył gotowe 

autopoprawki w grudniu ubiegłego roku i nie będzie ich zmieniał. W wyniku dyskusji Zarząd 

w składzie, Starosta, Wicestarosta oraz Z. Kuzdżał jednogłośnie, zgodził się na wycofanie 

w/w punktów, następnie zatwierdził zmieniony porządek obrad i przystąpiono do jego 

realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 90/16 z posiedzenia w dniu 20.12.2016 r., nr 91/16  

z posiedzenia w dniu 29.12.2016 r., nr 92/17 z posiedzenia w dniu 30.12.2016 r. oraz 

nr 93/17 z posiedzenia w dn. 02.01.2017 r. 



4. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Geodetów Polskich Koło Terenowe w Jarocinie  

w sprawie zakupu programu GEO-INFO Delta LT i udostępnienie go na stronie 

Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

5. Przyjęcie do wiadomości pisma Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawie usprawnienia obsługi interesantów w w/w Referacie. 

6. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność powiatu jarocińskiego 

służebnością przesyłu. 

7. Zatwierdzenie odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

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

inwestycji i remontów na drogach powiatowych. 

8. 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. 

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

publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków na 

dofinansowanie w roku 2017 kosztów związanych z likwidacją wyrobów 

zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego. 

10. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia 

porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej. 

11. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.4.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

12. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.5.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

13. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.6.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

14. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.4114.1.2017 w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin lekcyjnych na 

wyrównanie szans edukacyjnych dla uczennicy. 

15. Zatwierdzenie cennika wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie, przedstawionego w piśmie ZSO.2012.1/2017. 

16. Zatwierdzenie cennika wynajmu powierzchni w Zespole Szkół Specjalnych  

w Jarocinie, przedstawionego w piśmie ZSS.3101.1.2017. 



17. Zatwierdzenie cennika wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w Zespole Szkół 

Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach, przedstawionego w piśmie ZSP-

B.071.1.1.2017. 

18. Zatwierdzenie cennika wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, przedstawionego w piśmie A.221.1.2017.RK 

19. Rozpatrzenie pisma Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Dom Pomocy 

Społecznej w sprawie podania rzetelnych informacji na temat kierownictwa  

i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej im. M. Kaczyńskiej w Kotlinie. 

20. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 90/16 z posiedzenia w dniu 20.12.2016 r., nr 

91/16 z posiedzenia w dniu 29.12.2016 r., nr 92/17 z posiedzenia w dniu 30.12.2016 r. 

oraz nr 93/17 z posiedzenia w dn. 02.01.2017 r. 

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

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził ich treść. 

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Stowarzyszenia Geodetów Polskich Koło 

Terenowe w Jarocinie w sprawie zakupu programu GEO-INFO Delta LT  

i udostępnienie go na stronie Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Na posiedzenie Zarządu przybył Pan Krzysztof Sobczak, Kierownik Referatu Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami, który wyjaśnił, że Stowarzyszenie Geodetów zwróciło się  

z prośbą o zakup programu GEO-INFO Delta LT. Zakup programu pozwoli na większą 

kompatybilność przekazywania danych, zdalnego pobierania danych przez Internet, jak 

również wymiany danych pomiędzy Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

Wykonawcą prac geodezyjnych w obie strony. Zaletą zakupu tego programu będzie 

ujednolicenie sposobu przekazywania danych oraz wersji oprogramowania. Program jest 

ograniczony zasięgiem do terenu powiatu jarocińskiego. Jest to program sieciowy, co 



oznacza, że jednocześnie może z niego korzystać wiele osób. Kosz zakupu licencji GEO-

INFO Delta LT (15 000,00 zł) oraz subskrypcji GI Delta LT (3 000,00 zł na rok) łącznie 

wynosi 18 000,00 zł netto czyli 22 140,00 zł brutto.    

 

Starosta zaproponował, żeby wrócić do sprawy po uchwaleniu budżetu powiatu 

jarocińskiego na 2017 r. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz Z Kuzdżał, jednogłośnie zgodził się  

z propozycją Starosty. Zarząd przyjął do wiadomości powyższe pismo, ale rozpatrzy je po 

uchwaleniu budżetu powiatu na 2017 r. 

 

Ad. pkt 5. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz Z. Kuzdżał przyjął do wiadomości informację 

Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 

usprawnienia obsługi interesantów w w/w Referacie. Kierownik w piśmie przedstawił 

propozycję rozwiązania tej kwestii. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. pkt 6. 

Członkowie Zarządu zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącą własność powiatu 

jarocińskiego służebnością przesyłu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przedmiotem uchwały jest ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej współwłasność Powiatu Jarocińskiego w udziale 42/100 i Gminy Jarocin, dz. Nr 

348/2 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Cielczy.  

 

Zarząd nie miał uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz Z. Kuzdżał, 

zatwierdził przedłożony projekt uchwały.  

 

 

 



Ad. pkt 7. 

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

uwag, zatwierdził propozycję odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz protokół 

pokontrolny w sprawie przeprowadzonej kontroli inwestycji i remontów na drogach 

powiatowych, przygotowaną przez Referat Dróg Powiatowych w Jarocinie. 

Odpowiedzi stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

 

*** 

Członkowie Zarządu poruszyli kwestię inwestycji „Przebudowa dróg Powiatowych nr 

4173P i nr 4172P na odcinku Witaszyczki- Zakrzew – granica powiatu” . 

 

Na posiedzenie Zarządu zostali zaproszeni Pani Honorata Śmigielska, Dyrektor Wydziału 

Rozwoju oraz Pan Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg. 

 

Kierownik Piotr Banaszak przedstawił Zarządowi rozliczenie powyższej inwestycji  

w zestawieniu wg podpisanej umowy z Wykonawcą a według kosztorysu powykonawczego. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Dodał, że jeżeli Zarząd wyrazi zgodę, z faktury do zapłacenia w kwocie 3 649 799,94 zł 

zostaną dokonane potrącenia z tytułu utraconej dotacji w kwocie 2 217 410 000,00 zł, 

potrącenia za nieterminowe wykonanie umowy- 445 156,90 zł oraz potrącenia za wadliwe 

wykonane prace bitumiczne- 209 387,18 zł. Podliczając wszystko wykonawcy zostanie 

zapłacona kwota 507 166,66 zł. Kierownik dodał, że weryfikowane są jeszcze ewentualne 

potrącenia za wadliwe wykonanie podbudowy o wartości robót 147 287,58 zł. 

 

Pani Honorata Śmigielska Dyrektor Wydziału Rozwoju dodała, że powiat czeka na ostatnie 

dokumenty z firmy SIDROG, potwierdzające odbiory np. gestorów sieci. Poprosiła  

o decyzję, czy Zarząd zgadza się na kwotę potrąceń za wadliwe wykonane prace bitumiczne 

w wysokości 209 387,18 zł. Jeżeli będzie zgoda Zarządu na potrącenie za wady trwałe, 

należy jednocześnie wnioskować do SIDROG o rozszerzenie uprawnień z tytułu rękojmi  

i gwarancji, na całość zadania, również elementy za które dokonywane jest potrącenie oraz 

wydłużenie, co najmniej o dwa lata dłużej. Jest to konieczne, aby mimo potrąceń,  

w przyszłości, w ramach ewentualnych procesów sądowych mieć gwarancję, że rękojmia  

i gwarancja obowiązuje na całość. Ostatnią kwestią do rozstrzygnięcia będą ewentualne 



potrącenia bądź inne rozwiązanie kwestii wadliwie wykonanej podbudowy. Ponadto Pani 

Śmigielska zauważyła, że cały czas trwają procedury odbiorowe i Zarząd musi mieć 

świadomość, że jeżeli nawet strony porozumieją się co do kwoty potrąceń z tytułu wad 

trwałych, to przystępując do ostatecznego odbioru, powiat wyrazi zgodę wykonawcy do 

usunięcia usterek, których jeszcze nie usunął, w sprzyjającym terminie. Dodała, że zgodnie  

z ustawą prawo zamówień publicznych, po dokonaniu odbioru, powiat zwalnia 70% 

wniesionego zabezpieczenia, zostaje 30%, które jest przechowywane przez cały okres 

gwarancji i rękojmi. W związku z powyższym Pani Śmigielska zapytała, czy któryś  

z Członków Zarządu wnosi uwagi do przedstawienia firmie SIDROG kwoty potrąceń za 

wadliwe wykonane prace bitumiczne w wysokości 209 387,18 zł wraz z propozycją 

wydłużenia gwarancji.  

 

Wicestarosta zaproponował, żeby pójść w kierunku przedstawionym przez Panią Dyrektor  

i Pana Kierownika. Starosta poparł jego zdanie, dodając, że kwestie formalne dokona on jako 

Starosta. 

 

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

przedstawione informacje. 

 

*** 

Pani Honorata Śmigielska poinformowała, że dokumentacja na przebudowę odcinka 

drogi Parzew- Sierszew- Sucha, była przygotowana w 2013 r. Zawiera odcinek od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką w Suchej, aż do momentu, gdzie powiat wcześniej 

wykonywał nawierzchnię od strony Kotlina tj. blisko 2 400 m. Dodała, że ta dokumentacja 

na pewno będzie wymagała aktualizacji i uzupełnienia chociażby z uwagi na zmianę 

przepisów prawa wskazujących na wymogi techniczne dróg. Ponadto należy sprawdzić, czy 

zaplanowana inwestycja towarzysząca jest wystarczając czy nie oraz przygotować aktualne 

dokumenty umożliwiające budowę. Pani Śmigielska dodała, że rozmawiała wstępnie  

z Inspektorem, który przygotowywał tę dokumentację z prośbą o oszacowanie kosztów jej 

aktualizacji. 

 

Zbigniew Kuzdżał był zdania, że powinna być jeszcze dokumentacja na odcinek do 

Dobieszczyzny. 

 



Pani Honorata Śmigielska zauważyła, że jeżeli powiat będzie miał zaktualizować tę 

dokumentację, to korzystniejszym byłoby najpierw zaktualizować istniejącą dokumentację, 

ponieważ dalszy odcinek drogi nie posiada żadnych map geodezyjnych. Stąd dużo szybciej 

będzie zaktualizowana już istniejąca dokumentacja, a w międzyczasie można wystąpić do 

RDOŚ po decyzję środowiskową. 

 

Zbigniew Kuzdżał przyznał rację Pani Dyrektor, ale zaznaczył, żeby Inspektorowi zlecić do 

wykonania całość dokumentacji i ma przedstawić koszty zarówno aktualizacji dokumentacji 

jak i całej dokumentacji. 

 

Ad. pkt 8.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek 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 6 do protokołu. 

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zwrócił się z prośbą o ponowne rozważenie możliwości 

partycypacji w kosztach obsługi przeprawy promowej znajdującej się w Pogorzelicy.  

Z wcześniejszej korespondencji wynika, że koszty samej obsługi przewozowej opiewają na 

kwotę ok. 100 000,00 zł. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 

zaproponował, aby wysokość ewentualnej partycypacji Powiatu Jarocińskiego wyniosła 

połowę kosztów czyli ok 50 000,00 zł. 

 

Starosta zaproponował, aby przekazać prośbę Powiatu Wrzesińskiego do Komisji Budżetu  

i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego, celem 

zaopiniowania. 

 

Zarząd w składzie Starosta Wicestarosta oraz Z. Kuzdżał, zgodził się z propozycją Starosty. 

Wniosek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zostanie przekazany do powyższych Komisji 

celem wydania opinii. 

 

Ad. pkt 9. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania 



wniosków na dofinansowanie w roku 2017 kosztów związanych z likwidacją wyrobów 

zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Informuje się o możliwości składania wniosków o przyznanie w roku 2017 na 

dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest i wyznacza 

się termin początkowy składania wniosków na dzień 06 lutego 2017 r., a końcowy termin na 

dzień 28 lutego 2017 r. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz Z. Kuzdżał, bez 

uwag podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 10. 

Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia 

porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Wojewoda zwrócił się z prośbą o podpisanie porozumienia w przedmiocie przejęcia zadań  

z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o powszechnym obowiązku 

obrony. Zadania polegają na zwieraniu i podpisywaniu w imieniu Wojewody 

Wielkopolskiego umów zlecenia z zakładami opieki zdrowotnej, lekarzami prowadzącymi 

indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie  

i psychologami, na prowadzenie badań specjalistycznych w tym psychologicznych oraz 

obserwacji szpitalnej dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jarocinie. Wojewoda 

przekazał na ten cel środki finansowe. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, 3 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta oraz  

Z. Kuzdżał), zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 11, pkt 12 i pkt 13. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia trzy pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.042.4.2016, nr O.042.5.2016 i nr O.042.6.2016 w sprawie zmian w planie finansowym 

na 2017 r. 

Pisma stanowią odpowiednio załącznik nr 9, nr 10 i nr 11 do protokołu. 



Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziałach 75018 i 85395, 

zaproponowanych przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych jest konieczne celem 

realizacji projektów „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

1 w Jarocinie, uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie oraz uczniów 

Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach”. 

 

W wyniku dyskusji Członkowie Zarządu, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, 

oraz Z. Kuzdżał, zdecydowali, że rozpatrzą powyższe pisma po uchwaleniu budżetu powiatu 

jarocińskiego na 2017 r. 

 

Ad. pkt 14. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Jarocinie nr ZSO.4114.1.2017 w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin 

lekcyjnych na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczennicy. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie zwróciła się z prośbą  

o przydzielenie 5 godzin lekcyjnych na wyrównywanie szans edukacyjnych dla Zofii 

Długaszek uczennicy powracającej z zagranicy. Całkowity miesięczny koszt nauczania to 

1 031,53 zł. 

 

Starosta zaproponował, żeby Dyrektor szkoły oraz Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych, na następnym posiedzeniu przedstawił opinię w tym temacie. 

 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta oraz Z. Kuzdżał, zgodzili się 

z propozycją Starosty. Spraw wróci na kolejne posiedzenie Zarządu wraz z opinią Dyrektora 

szkoły oraz Dyrektora Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.  

 

Ad. pkt 15.  

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.2012.1/2017.w sprawie zatwierdzenia cennika wynajmu pomieszczeń i obiektów 

sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie.  

 



Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Starosta zauważył, że nie ma informacji, czy przedstawione ceny są wyższe czy niższe od 

poprzednich, dlatego zaproponował, żeby na kolejne posiedzenie Zarządu zaprosić Dyrektora 

celem omówienia przedstawionego cennika.  

 

Zbigniew Kuzdżał poprosił o wyjaśnienie także, dlaczego jest rozbieżność między stawkami 

za wynajem „od..do..” i od czego zależy jaka kwota zostanie ustalona.  

 

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

propozycję Starosty. Sprawa zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Ad. pkt 16. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie 

nr ZSS.3101.1.2017 w sprawie zatwierdzenia cennika wynajmu powierzchni w Zespole 

Szkół Specjalnych w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

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

zdecydował, żeby na kolejne posiedzenie Zarządu zaprosić Dyrektora Szkoły celem 

omówienia tematu. Pismo zostanie rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Ad. pkt 17. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów 

sportowych w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach, przedstawiony  

w piśmie ZSP-B.071.1.1.2017.  

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Analogicznie jak w poprzednich punktach Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz 

 Z. Kuzdżał, jednogłośnie, zdecydował, żeby rozpatrzyć pismo na kolejnym posiedzeniu 

Zarządu i zaprosić Dyrektora Szkoły celem omówienia tematu. 

 

 

 



Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów 

sportowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, przedstawiony  

w piśmie A.221.1.2017.RK. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami, Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz  

Z. Kuzdżał, zdecydował, żeby na kolejne posiedzenie Zarządu zaprosić Dyrektora Szkoły 

celem omówienia tematu. Pismo zostanie rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Ad. pkt 19. 

Zarząd rozpatrzył pismo Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Dom Pomocy 

Społecznej w sprawie podania rzetelnych informacji na temat kierownictwa  

i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej im. M. Kaczyńskiej w Kotlinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Starosta zaproponował, żeby przekazać powyższe pismo do Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych celem zaopiniowania i przedstawienia na kolejne posiedzenie Zarządu 

propozycji odpowiedzi. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz Z. Kuzdżał, zgodził się z propozycją Starosty. 

Wniosek zostanie przekazany do Wydziału Oświaty celem przedstawienia propozycji 

odpowiedzi. 

 

Ad. pkt 20. 

Sprawy bieżące: 

a) Piotr Banaszak wyjaśnił, że w związku z toczącym się postępowaniem przeciwko 

Powiatowi Jarocińskiemu ze sprawy Dawida Dorsza o zapłatę z tytułu zadośćuczynienia 

za doznaną krzywdę wraz z ustawowymi odsetkami za skutki wypadku z dnia 8 marca 

2011 r. mogące się ujawnić u niego w przyszłości, zapadł wyrok zasądzający od 

pozwanego (Powiat Jarociński) kwotę 28 540,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami. 

Ponadto sąd ustalił, iż pozwany ponosi odpowiedzialność za skutki wypadku, mogące 

się ujawnić u powoda w przyszłości. W związku z powyższym Kancelaria Radcy 

Prawnego Grzegorza Czerwińskiego podjęła decyzję o zaskarżeniu wyroku w całości. 



Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, jest potrzeba uiszczenia opłaty sądowej od apelacji 

w wysokości  1 427,00 zł. Pan Banaszak poprosił o zgodę na wniesienie apelacji  

i poniesienie kosztów opłaty sądowej z budżetu Referatu Organizacyjnego  

i Bezpieczeństwa. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

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

się na wniesienie apelacji oraz uiszczenie przez Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa 

opłaty sądowej od apelacji w wysokości 1 427,00 zł.  

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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