
Protokół Nr 100/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 13 lutego 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 13 lutego 2017 r został ustalony w trybie 

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

z listą obecności. W posiedzeniu nie uczestniczył Członek Zarządu Andrzej Szlachetka, 

natomiast Członek Zarządu Zbigniew Kuzdżał dotarł na posiedzenie od pkt. 5. Ponadto  

w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

3. Janusz Krawiec  - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. 

 

Przewodniczący Zarządu p. Teodor Grobelny rozpoczął posiedzenie, witając wszystkich 

przybyłych.  

 

Ad. pkt. 2 

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad, Zarząd w składzie, Starosta, 

Wicestarosta, oraz S. Martuzalski jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek 

obrad, przystąpiono zatem do jego realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze 

pożytku publicznego w 2017 r. 

4. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

5. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu 

jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 

jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania. 



6. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.8120.2.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

8. Sprawy bieżące. 

a) Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiaru 

likwidacji w trybie wygaszania szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31. 

b) Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie ugody przed Sądem Rejonowym w Kaliszu IV Wydział Pracy  

i Ubezpieczeń Społecznych. 

c) Rozpatrzenie pisma Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Dom Pomocy 

Społecznej w sprawie realizacji żądań płacowych. 

d) Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/ 

0303/7/2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

e) Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia 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 1 do protokołu. 

 

Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań powiatu o charakterze 

pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie: 

1) działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

2) ochrony i promocji zdrowia, 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

5) krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

 

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą 

programu "Witkac", dostępnego na stronie internetowej www.witkac.pl do dnia 10 marca  



2017 r. do godz. 15:00. Wersję papierową oferty należy dostarczyć lub przesłać pocztą  

(w zamkniętej kopercie zawierającej następujące dane: pieczęć organizacji, "konkurs ofert 

2017 - powiat jarociński", nazwa zadania w ciągu 2 dni od dnia złożenia wniosku 

elektronicznego.), na adres: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12,  

63-200 Jarocin. 

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski 

jednogłośnie podjął przedłożoną uchwałę.  

 

Ad. pkt 4. 

Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Wicestarosta wyjaśnił, że Zgodnie z art. 213 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie  

projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych. Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół 

ponadpodstawowych i szkół specjalnych powinna być zorganizowana w sposób 

umożliwiający realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki dzieciom 

i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w zakładach 

i jednostkach zorganizowanych w podmiocie leczniczym. Na mocy nowego aktu prawnego – 

Prawo oświatowe wprowadza się nowe typy szkół oraz określa się terminy dotyczące 

funkcjonowania dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski 

zatwierdzili przedłożony projekt uchwały. 

 

Na posiedzenie Zarządu przybył Z. Kuzdżał. 

 

 



Ad. pkt 5. 

Członkowie Zarządu zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  

z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na 

terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Wicestarosta wyjaśnił, że art. 90 ust. 3b ustawy o systemie oświaty wskazuje, że placówki 

niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 10, tj. szkolne schroniska młodzieżowe, 

międzyszkolne ośrodki sportowe i młodzieżowe domy kultury mogą otrzymać dotacje  

z budżetu powiatu. Wobec powyższego rada powiatu decyduje, czy ww. placówki otrzymają 

dotacje na dofinansowanie realizacji swoich zadań. Rada powiatu podejmując decyzje  

o zaprzestaniu przekazywania dotacji dla wskazanych wyżej placówek przyczyni się do 

wygenerowania oszczędności, które mogą być przekazane  na realizację zdań oświatowych  

w szkołach prowadzonych przez powiat jarociński. 

 

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

S. Martuzalski jednogłośnie, bez uwag, zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.8120.2.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Zwiększenie planu  wydatków w rozdziale 85203 par. 2360 o kwotę 144 720,00 zł na 

dofinansowanie wydatków bieżących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, następuje w związku z pismem 

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.4 w sprawie zwiększenia planu dotacji 

celowych na 2017 r. 

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz 

S. Martuzalski), wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 



Ad. pkt 7.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Sekretarz poprosił o wprowadzenie zmian do przedłożonego projektu uchwały tj. par. 7 ust. 

1, pkt 4 otrzymuje brzmienie „wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie kierowania 

Starostwem w czasie nieobecności Starosty lub w przypadku niemożności pełnienia przez 

niego obowiązków z innych przyczyn.” Natomiast par. 8, ust. 1, pkt 4 otrzymuje brzmienie 

„wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie kierowania Starostwem w czasie nieobecności 

Starosty i Wicestarosty lub niemożności pełnienia obowiązków przez Starostę i Wicestarostę 

z innych przyczyn”. 

 

Ponadto w przedłożonym projekcie uchwały określono zadania Wicestarosty i Członka 

Zarządu. Zgodnie z nowym schematem organizacyjnym, Wicestarosta sprawuje nadzór nad 

Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych, a etatowy Członek Zarządu nad Wydziałem 

Rozwoju. Zlikwidowano stanowisko i zadania Asystenta, a także ustalono nowy dzień  

i godziny przyjęć interesantów przez Starostę. 

 

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

S. Martuzalski podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 8. 

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do zatwierdzenia projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie zamiaru likwidacji w trybie wygaszania szkoły wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Wicestarosta wyjaśnił, że konieczność likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, poprzez 

wygaszanie naboru słuchaczy od roku szkolnego 2017/2018, wynika z malejącego naboru 

słuchaczy do tej szkoły oraz związane z tym racjonalizowanie poniesionych przez organ 



prowadzący kosztów na zadania oświatowe. W roku szkolnym 2016/2017 w I Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonują dwie klasy : jedna klasa I – 6 słuchaczy  

i jedna klasa II – 10 słuchaczy. Od 1 września 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych przy wygaszaniu naboru słuchaczy będzie funkcjonować jedna klasa II 

(wychodząca). Dodał, że na terenie Powiatu Jarocińskiego funkcjonuje już w Zespole Szkół 

Przyrodniczo Biznesowych w Tarcach Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Dublowanie 

szkół przy niskich stanach osobowych generuje nieuzasadnione koszty. Słuchacze mają, więc 

zapewnioną możliwość nauki lub jej kontynuowania w ZSP-B w Tarcach. Podjęcie niniejszej 

uchwały pozwoli w ustawowym terminie przewidzianym w art. 59 ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty, poinformować o zamiarze likwidacji szkół, rodziców uczniów, a w przypadku szkół 

dla dorosłych – słuchaczy oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, 

zatwierdzony przedstawiony projekt uchwały.  

 

b) Starosta przedłożył do rozpatrzenia  projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Sądem Rejonowym w Kaliszu 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie z p. Januszem Krawcem – Dyrektorem 

Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie ugody w sprawie toczącej się 

przed Sądem Rejonowym w Kaliszu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sygn. akt 

IV  P 6/17, rozprawy, obejmującej w szczególności cofnięcie oświadczenia o rozwiązaniu 

stosunku pracy wynikającego z Uchwały Nr 339/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia  

15 grudnia 2016 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy 

Społeczne im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

5czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy zatrudnianie 

i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Natomiast zgodnie z art.7 pkt 

3 w związku z art.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz.U. z 2016 r. poz.902) starosta wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za 

powiatowe jednostki organizacyjne wobec kierowników samorządowych jednostek 

organizacyjnych. Zarząd Powiatu Jarocińskiego w obecnym składzie, w oparciu  

o kompetencję wynikającą z art.32 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym  uznaje za  



celowe podjęcie uchwały o treści przyjętej, albowiem wyraża przekonanie, że wskazane  

w uchwale Nr 339/16 Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2016 r. podstawy rozwiązania 

umowy o pracę z Dyrektorem DPS są - w okolicznościach sprawy – niewystarczające do 

definitywnego rozwiązania z Dyrektorem umowy o pracę zawartej na czas określony, za 

wypowiedzeniem.  

 

W wyniku Dyskusji, Zarząd 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski), Jednogłośnie, wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej ugody i podjął 

uchwałę. 

 

c) Na posiedzenie Zarządu przybył Pan Janusz Krawiec, Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie, który przedstawił pismo Organizacji Zakładowej NSZZ 

Solidarność Dom Pomocy Społecznej w sprawie realizacji żądań płacowych. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Zarząd Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Dom Pomocy Społecznej wniósł  

o realizację następujących żądań: 

- 20% podwyżek ze spłatą od początku roku, 

- 20% dodatku za pracę na pierwszej zmianie, 

- 20 % dodatku za pracę w niedziele i święta, 

- 20 % za pełnienie dyżuru opiekuna wiodącego. 

Podwyżki dotyczą pensji zasadniczej bez jakichkolwiek dodatków. W przypadku 

nieuwzględnienia wysuniętych roszczeń NSZZ „Solidarność”, zawiadamia o ogłoszeniu 

strajku.  

 

W wyniku dyskusji, Zarząd zapoznał się z powyższym pismem i upoważnił Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej do przekazania Zarządowi Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

Dom Pomocy Społecznej odpowiedzi na w/w pismo, iż Zarząd Powiatu jest gotowy do 

podjęcia rozmów i negocjacji w przedmiotowej sprawie. 

 

d) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Kotlinie nr DPS-III/ 0303/7/2017 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 



Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu 

wydatków w par. 4480 (podatek od nieruchomości) o kwotę 39 188,00 zł oraz w par. 4570 

(odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat) w wysokości 

14 435,00 zł. Środki są niezbędne do zapłacenia podatku od nieruchomości w Zakrzewie za 

lata 2010 do 2015 oraz należne odsetki od podatku, zgodnie z Decyzją z dnia 16.11.2016 r. 

znak WF-RPOL3120.1.44.2015.3 Burmistrza Jarocina w sprawie określenia wysokości 

zobowiązania podatkowego za lata 01/2010 do 07/2016. 

 

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

S. Martuzalski, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

e) Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski zatwierdzili autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. Autopoprawka dotyczy 

zwiększenia środków dla DPS w Kotlinie na opłacenie podatku od nieruchomości za lata 

2010-2016 oraz odsetek od tego podatku. 

Autopoprawka stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 

 

 Członkowie Zarządu 

1. T. Grobelny  - Przew. Zarządu………………….......… 

2. M. Drzazga – Członek Zarządu…………………........ 

3. Z. Kuzdżał  – Członek Zarządu…………………..….. 

4. S. Martuzalski - Członek Zarządu..................................... 

5. A. Szlachetka  – Członek Zarządu……………...…....…. 


