
Protokół Nr 101/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 20 lutego 2017 r.  

 

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

przez p. Starostę. W obradach wzięli udział wszyscy Członkowie Zarządu zgodnie z listą 

obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Grzegorz Fengler  - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie, 

3. Witold Bierła  - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Jarocinie, 

4. Sławomir Adamiak - Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach, 

5. Urszula Banachowicz - Kierownik Referatu Inwestycji. 

 

Przewodniczący Zarządu p. Teodor Grobelny rozpoczął posiedzenie, witając wszystkich 

przybyłych.  

 

Ad. pkt. 2 

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad, i zapytał, czy ktoś chce wnieść  

do niego uwagi. Zarząd w składzie, Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski 

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad, przystąpiono zatem do jego 

realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 99/17 z posiedzenia w dniu 06 lutego 2017 r. oraz nr 100/17  

z posiedzenia w dniu 13 lutego 2017 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.11. 

2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.12. 

2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.13. 

2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 



7. Przyjęcie do wiadomości informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr OR-

I.221.1.2017 w sprawie zawarcia umowy najmu. 

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

ZSP 3111/5/1/2017 w sprawie przekazania dodatkowych środków na realizację zadania 

"Adaptacja strychu na pracownie". 

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

ZSP 3111/6/1/2017 w sprawie przekazania środków na wymianę pokrycia dachowego 

na budynku warsztatowym. 

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

ZSP-3111/6/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla 

uczennicy. 

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

nr ZSP-B.071.1.2.2017 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie dalszego 

postępowania odnośnie zadłużenia z tytułu niezapłaconego czynszu mieszkaniowego 

na rzecz ZSP-B w Tarcach. 

12. Rozparzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wskazania 

dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Jarocińskiego do Komisji Inwentaryzacyjnej. 

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

NG.3026.2.2017.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

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

GN.660.1.2017 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego rozłożenia na raty 

zasądzonej kwoty odszkodowania. 

15. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Geodetów Polskich Koło Terenowe w Jarocinie  

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

Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

16. Przyjęcie do wiadomości pisma Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki 

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

17. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R.7011.3.2011.FK w sprawie projektu 

"Termomodernizacja budynków na terenie powiatu jarocińskiego". 

18. Zatwierdzenie propozycji zasad i form organizacji masowych proedukacyjnych akcji 

ekologicznych o zasięgu powiatowym, planowane do realizacji w 2017 r. 

19. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.3.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 



20. Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej Witaszyce w sprawie możliwości 

zakupu sprzętu do działań ratowniczych. 

21. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4040.2.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

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

III/0303/8/17 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

23. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr 

ZSS.3101.3.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

24. Przyjęcie do budżetu powiatu zwiększonego planu dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego znak FB-I.3111.15.2017.2. 

25. Przyjęcie do wiadomości informacji o wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. dla Powiatu Jarocińskiego. 

26. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 99/17 z posiedzenia w dniu 06 lutego 2017 r. 

oraz nr 100/17 z posiedzenia w dniu 13 lutego 2017 r. 

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

 

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

Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski zatwierdził ich treść. 

 

Ad. pkt 4. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Grzegorz Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy w Jarocinie, który przedstawił pismo nr FK.0320.11.2017 w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Dyrektor wyjaśnił, że po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego powstały 

oszczędności w kwocie 7 969,00 zł. Poprosił, o przesunięcie zaoszczędzonych środków  

w kwocie 4 651,00 zł na paragraf 4260 z uwagi na bardzo wysokie koszty zużycia gazu  

i energii w 2017 r. Pozostałą kwotę w wysokości 3 318,00 zł PUP chciałby przeznaczyć na 



zwiększenie planu na odpis na ZFŚS. Potrzeba zwiększenia planu wynika ze zmiany 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które przyjmuje się do wyliczenia odpisu na 2017 

rok.   

 

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

S. Martuzalski, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 5. 

Dyrektor G. Fengler omówił pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320. 

12.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. Wyjaśnił, że zwraca się  

z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 10 000,00 zł  

z przeznaczeniem na obsługę prawną urzędu.   

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Członkowie Zarządu nie mieli pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, 

Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, wyrazili zgodę na przyznanie środków na obsługę prawną. 

Środki będą pochodzić z uwolnionych wydatków w związku z otrzymaniem przez powiat 

środków z Funduszu Pracy. 

 

Ad. pkt 6. 

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

13.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały przyznane środki Funduszu 

Pracy w wysokości 276 100,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. kosztów 

wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu 

Pracy w Jarocinie, pełniących funkcję doradców klienta. Poprosił o wprowadzenie środków 

do budżetu Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

Skarbnik dodał, że na etapie projektowania i uchwalania budżetu powiatu, nie było decyzji 

Ministra co do wysokości przyznanej kwoty, w związku z powyższym przyjęcie powyższych 

środków po stronie dochodów i wydatków spowoduje uwolnienie z budżetu powiatu kwoty 



276 100,00 zł, zabezpieczonej przez powiat na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia 

społeczne dla pracowników PUP. 

 

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

uwag, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 7. 

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

przyjęli do wiadomości informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

OR-I.221.1.2017 w sprawie zawarcia umowy najmu z firmą EHED Usługi Szkoleniowe 

Eryk Kowcun, na przeprowadzenie szkoleń.  

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. pkt 8.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Jarocinie nr ZSP 3111/5/1/2017 w sprawie przekazania dodatkowych środków 

na realizację zadania "Adaptacja strychu na pracownie". 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Witold Bierła, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie, zwrócił się  

z prośbą o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 160 000,00 zł na zadanie 

adaptacja strychu na pracownie. Dyrektor dodał, że w budżecie na 2017 r., na to zadanie, jest 

zabezpieczona kwota 294 000,00 zł, jednakże kosztorys nie uwzględnił wykonania 12 szt. 

dodatkowych okiem dachowych, ocieplenia wełną mineralną oraz okładzin z płyt gipsowo- 

kartonowych, które miały być realizowane przez Referat Inwestycji w ramach projektu: 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego”. 

Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach 

Programu PLO4 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.  

Niestety projekt nie doszedł do skutku, stąd wniosek o dodatkowe środki.  

 

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

S. Martuzalski, wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych środków w kwocie 160 000,00 zł, 



na adaptację strychu na pracownie. Środki będą pochodzić z uwolnionych wydatków 

w związku z otrzymaniem przez powiat środków z Funduszu Pracy. 

 

Ad. pkt 9. 

Dyrektor Witold Bierła przedstawił pismo nr ZSP 3111/6/1/2017 w sprawie przekazania 

środków na wymianę pokrycia dachowego na budynku warsztatowym. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że prosi o przyznanie dodatkowych środków na wymianę pokrycia dachowego na 

budynku warsztatowym szkoły w wysokości 64 000,00 zł. Dach budynku jest pokryty papą 

termozgrzewalną, która corocznie, po okresie zimowym pęka i wymaga naprawy poprzez 

naklejanie łat i smarowanie lepikiem. Woda deszczowa, poprzez pęknięcia w papie, zacieka 

pod pokrycie dachowe zalewając sale lekcyjne oraz elewację zewnętrzną. Dyrektor wyjaśnił, 

że w budżecie na 2016 r. szkoła miała przyznaną kwotę 54 000,00 zł na to zadanie, jednak 

Referat Inwestycji przejął tę inwestycję do Projektu „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego”. Dofinansowanie ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu PLO4 „Oszczędzanie energii  

i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Niewykorzystane środki zostały oddane. 

Niestety projekt nie doszedł do skutku, stąd ponowny wniosek o przyznanie środków na 

remont dachu. 

 

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

Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, zgodzili się na przyznanie dodatkowych środków w kwocie 

64 000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku warsztatowym szkoły. Środki 

będą pochodzić z uwolnionych wydatków w związku z otrzymaniem przez powiat środków  

z Funduszu Pracy. 

 

Ad. pkt 10. 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, 

wyraził zgodę na 14 godzin zajęć indywidualnych dla uczennicy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie Ilony Stachowiak w okresie od 03.02.2017 r. do 

17.03.2017 r. Nauczanie indywidualne ma być realizowane w ramach budżetu szkoły. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 



*** 

Dyrektor Witold Bierła poruszył temat utwardzenia terenu pod parking. Zauważył, że  

z tylu za budynkami warsztatowymi jest teren, który można utwardzić pod parking do 

samochodów, obecnie na tym obszarze jest błoto i grząsko tak, że nie można wjechać. Dodał, 

że ilość aut rośnie w bardzo szybkim tempie, uczniowie parkują nawet na trawniku. Na 

utwardzenie tego terenu potrzeba ok 30 000,00 zł.  

 

Zarząd przyjął do wiadomości powyższą informację, jednak z uwagi na brak środków nie 

podjął żadnej decyzji w tym temacie.   

 

Ad. pkt 11. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.071.1.2.2017 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie 

dalszego postępowania odnośnie zadłużenia z tytułu niezapłaconego czynszu 

mieszkaniowego na rzecz ZSP-B w Tarcach. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan Sławomir Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół 

Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach, który wyjaśnił, że Pani Ewa Komendzińska była 

najemcą mieszkania zakładowego, które należało do Gospodarstwa Pomocniczego w Tarach. 

Po jego sprzedaży administratorem mieszkań stał się Zespół Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach- obecnie administratorem jest Jarocińskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego. Dyrektor dodał, że z tym najemcą od początku był problem, 

ponieważ Pani Komendzińska nie regulowała czynszu ani rachunków za ogrzewanie, ścieki 

czy wodę. Dodał, że szkoła występowała do Zarządu Powiatu o wskazanie dalszego 

postępowania w celu uregulowania długu, w roku 2014, kiedy to zadłużenie z tytułu 

niezapłaconego czynszu wraz z ustawowymi odsetkami za lata 2003-2005 wynosiło łącznie 

6 967,15 zł. W tamtym czasie Zarząd stał na stanowisku, aby dług był dalej naliczany  

i odnotowywany. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarocinie 02.09.2008 r. Panie Ewa 

Komendzińska została zobowiązana do opuszczenia przedmiotowego lokalu mieszkalnego  

i od 21.12.2009 r., nie jest najemcą lokalu mieszkalnego, po jego opuszczeniu nie był znany 

adres zamieszkania Pani Komendzińskiej, stąd nie można było prowadzić korespondencji. 

Dyrektor zauważył, że poruszył temat ponownie, ponieważ Pani Ewa Komendzińska zgłosiła 



się do szkoły z prośbą o naliczenie wysługi lat, dzięki czemu możliwe było ustalenie adresu 

zamieszkania. Obecnie dług z odsetkami wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 7 856,74 zł. 

 

Skarbnik zauważył, że Pani Komendzińska, bądź ktoś z jej rodziny jest również dłużnikiem 

powiatu, którego zadłużenie wynosi 36 000,00 zł. Powiat także księguje odsetki, prowadzi 

windykację, sprawa jest u komornika. Pani Komendzińska w roku 2016 wpłaciła kwotę 

287,00 zł a w 2017 rok prawie 118,00 zł. Skarbnik zaproponował, żeby Zespół Szkół 

Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach zwrócił się do radcy prawnego, aby przeanalizować 

możliwość wyksięgowania przedawnionych należności, które są nieegzekwowalne.  

 

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

S. Martuzalski, zdecydowali, że nie ma podstaw do umorzenia czy rozłożenia na raty 

przedmiotowego długu, w związku z powyższym widniejące w księgach ZSP-B w Tarcach 

należności z tytułu niezapłaconego czynszu najmu za lata 2003-2005, wraz z ustawowymi 

odsetkami, winny być dalej odnotowywane. Zarząd zasugerował, aby zgodnie z propozycją 

Skarbnika Szkoła przygotowała zestawienie należności i przeanalizowała z radcą prawnym 

możliwość wyksięgowania przedawnionych należności. 

 

Ad. pkt 12. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wskazania dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Jarocińskiego do Komisji 

Inwentaryzacyjnej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Starosta zaproponował do składu Komisji Inwentaryzacyjnej Członków Zarządu: 

1. Stanisława Martuzalskiego 

2. Zbigniewa Kuzdżała 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski 

zgodził się z propozycją Starosty i podjął uchwałę. 

 

 

 

 



Ad. pkt 13. 

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

NG.3026.2.2017.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się z prośbą o zwiększenie 

budżetu w paragrafie 4300 o kwotę 63 000,00 zł oraz paragrafu 4400 o kwotę 500,00 zł. 

Środki zostaną przekazane na regulowanie bieżących należności związanych z utrzymaniem 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego w roku 2017. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że Referat miał zmniejszony plan na 2017 r., ponadto część zobowiązań 

przeszła z roku ubiegłego, gdzie faktury były wystawione w grudniu 2016, a płatności 

dokonano w roku 2017 r. Była to m.in. kwota 6 500,00 zł na ochronę obiektu w Zakrzewie, 

oprócz tego kwota ponad 4 000,00 zł za reprezentowanie przez Kancelarię Radcy Prawnego 

Szymona Muszyńskiego Powiatu w sprawie przeciwko firmie Rybhand Sp. z o.o. Sp. k. 

doszły również koszty na przełomie roku, gdzie DPS w Kotlinie wystawił noty księgowe za 

zarządzanie nieruchomością 

 

S. Martuzalski zauważył, że Pan Muszyński był związany z powiatem umową, dlatego 

poprosił o wyjaśnienie z jakiego tytułu dostawał dodatkowe środki. Poprosił  

o przygotowanie pełnych kosztów ponoszonych przez Powiat na Kancelarię pana 

Muszyńskiego w roku 2016 oraz zestawienie dodatkowych umów, które realizował, poza tą 

zawartą na obsługę powiatu. 

 

Skarbnik zauważył, że w związku z wyżej przedstawionymi kosztami, Referatowi Geodezji 

zabraknie środków. Zaproponował, żeby nie zwiększać budżetu, a przesunąć w ramach 

posiadanych środków z paragrafu 4430 kwotę 19 000,00 zł oraz z paragrafu 4260 kwotę 

20 000,00 zł do paragrafu 4300 (łącznie zostanie przeniesiona kwota 39 000,00 zł) oraz  

z paragrafu 4260 kwotę 500,00 zł do paragrafu 4400 

 

Członkowie Zarządu bez dyskusji, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski wyrazili zgodę na przedłożone zmiany, zgodnie z sugestią 

Skarbnika. 

 



Ad. pkt 14. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN.660.1.2017 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego 

rozłożenia na raty zasądzonej kwoty odszkodowania. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że były zlecone prace geodezyjno- kartograficzne firmie GEOS Dariusz 

Szczepański, który nie wykonał umowy w terminie. W związku z powyższym powiat 

odstąpił od umowy i wezwał wykonawcę do zapłaty kary umownej. Sąd Rejonowy  

w Jarocinie I Wydział Cywilny, wyrokiem z 21 listopada 2016 r., zasądził na rzecz Powiatu 

kwotę 8 495,06 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 marca 2016 r. do 

dnia zapłaty oraz kwotę 2 825,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Pan Dariusz 

Szczepański zwrócił się do Powiatu z prośbą o możliwość rozłożenia na raty zasądzonej 

kwoty, jednak środki te zostaną przekazane w całości do Skarbu Państwa- Wojewody 

Wielkopolskiego, jako dysponenta przedmiotowej kwoty, w związku z powyższym to 

Wojewoda Wielkopolski jest władny podjąć decyzję o ewentualnym rozłożeniu na raty.  

W odpowiedzi Wojewoda Wielkopolski zdecydował, że ewentualne zastosowanie ulgi 

pozostaje w gestii Zarządu Powiatu Jarocińskiego. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, 

Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski nie wyraził zgody na rozłożenie przedmiotowych należności 

na raty.  

 

Ad. pkt 15.  

Członkowie Zarządu zapoznali się i rozpatrzyli pismo Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

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

i udostępnienie do na stronie Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

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. 

 

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

S. Martuzalski, z uwagi na brak środków, jednogłośnie odrzucił wniosek Stowarzyszenia 

Geodetów Polskich Koło terenowe i nie wyraził zgody na zakup programu GEO-INFO Delta 

LT. 

 

Ad. pkt 16. 

Zarząd zapoznał się z pismem Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki 

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

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

W swoim piśmie Kierownik przedstawił schemat działania oraz zakres działania osób przy 

obsłudze interesantów. Z przedstawionego zakresu wynika, że Kierownik wnioskuje  

o wzmocnienie zasobu kadrowego Referatu, której zadaniem byłoby przede wszystkim 

obsługa geodetów- wykonawców prac geodezyjnych.  

 

Analizując możliwości, Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz 

S. Martuzalski zdecydował, żeby zawnioskować do Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie 

o staż.  

 

Ad. pkt 17. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Referatu Inwestycji nr R.7011.3.2011.FK 

w sprawie projektu "Termomodernizacja budynków na terenie powiatu 

jarocińskiego".  

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Na posiedzenie Zarządu został poproszona Pani Urszula Banachowicz, Kierownik Referatu 

Inwestycji, która wyjaśniła, że Powiat Jarociński zawarł umowę z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 07.08.2014 r., w sprawie dofinansowania 



ze środków Mechanizmu Finansowego EPG 2009-2014/ Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014 termomodernizacji budynków na terenie powiatu jarocińskiego. 

Pierwotnie w ramach umowy dofinansowana była termomodernizacja budynku Domu 

Pomocy Społecznej w Kotlinie. Do umowy tej zawarte zostały 3 aneksy rozszerzające zakres 

umowy o kolejne budynki stanowiące własność Powiatu Jarocińskiego tj. aneks nr 2 

rozszerzał zakres o budynek przy ul. T. Kościuszki 10 (siedziba Referatu Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami oraz Referatu Dróg Powiatowych), natomiast aneks nr 3 

dotyczył rozszerzenia zakresu o termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego  oraz 

budynku szkoły i warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. Aneksy 

zmieniły też okres kwalifikowalności wydatków (roboty wykonane i zapłacone), określając 

go ostatecznie na dzień 30 kwietnia 2017 r. Dodała, że Wydział prowadzi korespondencję  

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, czy istnieje szansa przedłużenia tego 

terminu. Odpowiedź jest jednoznaczna, iż terminem zakończenia okresu kwalifikowalności 

wydatków jest dzień 30.04.2017 r., w związku z tym nie ma możliwości przesunięcia tego 

terminu. Dotychczas zrealizowano termomodernizację budynku DPS w Kotlinie oraz 

budynku przy ul. T. Kościuszki 10 w Jarocinie. Z uwagi na uchwalenie budżetu powiatu  

w dniu 31.01.2017 r., dopiero po tej dacie można było podjąć działania takie jak ogłoszenie  

i przeprowadzenie procedury przetargowej oraz podpisanie umowy z wykonawcą. 

Przeprowadzenie procedury przetargowej to okres 1 m-ca, a zatem podpisanie umowy  

z wykonawcą zadania miałoby miejsce w miesiącu marcu br. Zakres prac ujęty w aneksie nr 

3, wymaga zagwarantowania wykonawcy czasu niezbędnego na wykonanie zadania, w tym 

realne możliwości dostarczenia przez producenta opraw oświetleniowych oraz ogniw 

fotowoltaicznych, bowiem nie są to artykuły oczekujące w magazynach, ale produkowane 

pod konkretne zamówienia. Biorąc powyższe pod uwagę, nie jest możliwe zrealizowanie pod 

względem rzeczowym i finansowym tego zadania w wymaganym i nieprzekraczalnym 

terminie do 30.04.2017 r. wobec czego Referat Inwestycji proponuje wystąpić do NFOŚiGW 

o zmniejszenie zakresu rzeczowego Projektu pt. „Termomodernizacja budynków na terenie 

powiatu jarocińskiego” do zadań już zrealizowanych tzn. obejmujących budynek DPS  

w Kotlinie oraz budynek przy ul. T. Kościuszki 10 w Jarocinie.  

 

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

S. Martuzalski, przyjął do wiadomości przedłożone informacji i zdecydował o wstrzymaniu 

się z podjęciem działań do kolejnego Zarządu. 

 



Ad. pkt 18. 

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

jednogłośnie, bez uwag zatwierdzili zasady i formę organizacji masowych 

proedukacyjnych akcji ekologicznych o zasięgu powiatowym, planowanych do 

realizacji w 2017 roku. Będzie to konkurs proekologiczny „Śmieciom-STOP” XVIII edycja 

pod hasłem „Co i ile na składowisko”, oraz XXIV edycja międzynarodowej kampanii 

„Sprzątanie świata- Polska”. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. pkt 19. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026. 

3.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków 

o kwotę 388,00 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111. 

9.2017.4 informującym o ostatecznym planie dochodów związanych z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych. 

 

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

S. Martuzalski wyraził zgodę na wnioskowane zmiany.  

 

Ad. pkt 20. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Ochotniczej Straży Pożarnej Witaszyce  

w sprawie możliwości zakupu sprzętu do działań ratowniczych. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Skarbnik przypomniał, że Ochotnicza Straż Pożarna w Witaszycach, w roku 2016, miała 

przyznane środki w kwocie 25 000,00 zł na zakup samochodu. Z uwagi na brak możliwości 

realizacji tego wniosku, w grudniu 2016 r. OSP zwróciło się z prośbą o zmianę zadania na 

zakup niezbędnego sprzętu do działań ratowniczo- gaśniczych. Zarząd odrzucił ten wniosek 

w roku 2016, z uwagi na zbyt krótki termin na podpisanie i rozliczenie umowy. W związku  

z powyższym OSP Witaszyce wystąpiło ponownie z wnioskiem przyznanie środków na 

zakup sprzętu do działań ratowniczych w kwocie 25 000,00 zł. 



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

S. Martuzalski zdecydował, że z uwagi na brak środków w budżecie, nie wyraża zgody na 

dofinansowanie wnioskowanego sprzętu. 

 

Ad. pkt 21. 

Wicestarosta Mirosław Drzazga przedstawił pismo Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych nr O.4040.2.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Wydział zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu o kwotę 5 500,00 zł na dofinansowanie 

wspólnie z Gminą Jarocin wykonania nowej tablicy upamiętniającej postać ks. Kanonika 

Ignacego Niedźwiedzińskiego. Wicestarosta przypomniał, że powyższy wniosek został 

pozytywnie zatwierdzony przez poprzedni Zarząd, jednak, z uwagi na brak uchwalonego 

budżetu na 2017 r., środki nie mogły zostać przyznane, stąd wniosek Wydziału. 

 

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

S. Martuzalski,  wyraził zgodę na przyznanie środków na wykonanie tablicy.  

 

Ad. pkt 22. 

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

III/0303/8/17 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 955,00 zł, 

wynikających z wpłaty środków z PFRON dotyczących rozliczeń wynagrodzeń 

pracowników niepełnosprawnych za rok 2016. Środki zostaną przeznaczone na 

wynagrodzenia osobowe pracowników. 

 

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

S. Martuzalski), zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

 

 

 



Ad. pkt 23. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Jarocinie nr ZSS.3101.3.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów oraz wydatków o kwotę 

6 895,00 zł. Zmiany wynikają z przyznanego odszkodowania z tytułu uszkodzenia dachu na 

budynku szkolnym, na skutek silnych wiatrów. Otrzymane środki finansowe są niezbędne do 

przeprowadzenia prac remontowych związanych z zaistniałym zdarzeniem losowym. 

 

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

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 24. 

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

jednogłośnie, przyjęli do budżetu powiatu zwiększony plan dotacji celowej, przekazanej 

przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem nr FB-I.3111.15.2017.2. Plan dotacji celowej 

został zwiększony w dziale 752, rozdział 75212, paragraf 2110 o kwotę 2 700,00 zł,  

z przeznaczeniem na przeprowadzenia szkolenia obronnego przez jednostki samorządu 

terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczpospolitej 

Polskiej w latach 2017-2026”. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. pkt 25. 

W kolejnym punkcie Zarząd przyjął do budżetu powiatu ostateczną wysokość środków  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających 

Powiatowi na 2017 r., wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  

z 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom 

wojewódzkim i powiatowym. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

została przekazana kwota 1 304 019,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad. pkt 26. 

Sprawy bieżące: 



a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie  

w sprawie wyrażenia zgody na udział w programie PFRON na zakup samochodu 

osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody 

na udział w programie PFRON-u „Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami III”  

w obszarze D- likwidacji barier architektonicznych, który dotyczy zakupu 9- osobowego 

samochodu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Powiat jarociński został 

zakwalifikowany do 60% dofinansowania zakupu takiego samochodu. Szacunkowo średnio 

rynkowa cena zakupu 9 osobowego samochodu z przystosowaniem do przewozu osób 

niepełnosprawnych wynosi 100 000,00 zł, z czego dofinansowanie PFRON wyniesie 

60 000,00 zł, a środki powiatu 40 000,00 zł. W związku z powyższym Dyrektor zwrócił się  

z prośbą o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 40 000,00 zł. 

 

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

S. Martuzalski, wyraził zgodę na udział DPS-u w programie PFRON i przyznał kwotę 

40 000,00 zł na zakup 9-osobowego auta do przewozów osób niepełnosprawnych. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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