
Protokół Nr 103/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 16 marca 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 16 marca 2017 r został ustalony przez  

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

Nieobecny był Stanisław Martuzalski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Kazimierz Pietras  - Kierownik Referatu Komunikacji. 

 

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 oraz Z. Kuzdżał jednogłośnie, bez 

uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad, przystąpiono zatem do jego realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 102/17 z posiedzenia w dniu 06.03.2017 r. 

4. Dyskusja na temat Publicznego Transportu Zbiorowego. 

5. Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia komisji oceniającej oferty złożone  

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2017. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyboru ofert 

złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego w 2017 

roku. 

7. Omówienie sytuacji finansowej Powiatu Jarocińskiego. 

8. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 102/17 z posiedzenia w dniu 06.03.2017 r. 

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



 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził jego treść. 

 

Ad. pkt 4. 

Na posiedzenie Zarządu została zaproszony Pan Kazimierz Pietras, Kierownik Referatu 

Komunikacji, który miał przedstawić bieżący stan prawny związany z Publicznym 

Transportem Zbiorowym. 

 

Pan Kazimierz Pietras wyjaśnił, że ustawa o Publicznym Transporcie Zbiorowym, 

nakładająca na powiat obowiązek jego zorganizowania prędzej czy później wejdzie w życie. 

Stworzenie planu transportu zbiorowego było konieczne, jeżeli powiat chciałby uzyskać 

dopłaty do biletów do powiatowych przewozów. Wprost z zapisów ustawy taki wymóg, dla 

miast powyżej 80 tys. mieszkańców, nie wynikał. Rada Ministrów pracuje nad 

rozwiązaniami dotyczącymi PTZ. Termin wejścia w życie ustawy został przesunięty na  

1 stycznia 2018 r., z uwagi na to, że powiaty nie miały opracowanych planów 

transportowych. Powiat Jarociński, mimo że nie musiał, stworzył taki plan, aby otrzymać 

dopłaty. Pan Pietras dodał, że z informacji, które posiada o zaawansowaniu prac  

w Ministerstwie, mówi się o przesunięciu o kolejny rok tj. na styczeń 2019. Biorąc powyższe 

pod uwagę, w tej chwili należy czekać, co postanowi Ministerstwo i powiat nie musi 

wykonywać żadnych ruchów. Jeżeli jednak PTZ miałby zafunkcjonować od 1 stycznia 2018 

r., Powiat będzie musiał wybrać Operatora najpóźniej w listopadzie br. Zasadniczym 

zagadnieniem do rozstrzygnięcia będzie kwestia przetargu. Żeby rozstrzygnąć przetarg 

należy ogłosić wybór operatora na podstawie przepisów unijnych w Dzienniku Unii 

Europejskiej. Powiat takie ogłoszenie przygotował z terminem rozstrzygnięcia sierpień 2016 

r. W związku z powyższym powstało pytanie, czy skoro ogłoszenie nie zostało 

skonsumowane, czy nadal obowiązuje. Podany w ogłoszeniu termin był ustalony w związku 

z przetargiem, do którego nie doszło, z uwagi na podpisanie Porozumienia między Powiatem 

a Gminą Jarocin w sprawie przekazania tego zadania do realizacji Gminie Jarocin. Zdaniem 

Pana Piertasa, jeżeli myśli się o przesunięciu terminu obowiązywania, to ustawa powinna 

być przyjęta do połowy bieżącego roku, czyli w sesji wiosennej sejmu. Jeżeli ustawa wejdzie 

w życie, Powiatowy plan Publicznego Transportu Zbiorowego będzie trzeba uzupełnić  

o nowe wymogi m.in. o tzw. potoki pasażerów na poszczególnych liniach. Całe zagadnienie 

Publicznego Transportu Zbiorowego zmierza do tego, żeby transport publiczny 



funkcjonował nie tylko w godzinach szczytu, ale również o innych porach, kiedy wystąpi 

taka potrzeba. W godzinach szczytu kursy będą opłacalne, ale Operator będzie musiał 

przyjąć do wiadomości, że będzie musiał jeździć również na kursach nieopłacalnych. Ważne 

jest, żeby odpowiednio określić warunki i wymogi przy wyborze Operatora. Pan Pietras 

dodał, że bardzo prawdopodobne jest, że powiat będzie musiał dopłacać do Publicznego 

Transportu Zbiorowego. 

 

Pan Kuzdżał zapytał, czy przy dzisiejszym stanie prawnym Gminy mają dopłaty do biletów? 

 

Pan Pietras wyjaśnił, że obecnie dopłaty do biletów od Marszałka dostają nie Gminy tylko 

przewoźnicy. Teraz obowiązuje ustawa o transporcie, która mówi, że przedsiębiorca, który 

ma prawo przewozić osoby, zgłasza się do starosty o zezwolenie na wykonywanie 

przewozów na konkretnej linii, a o dopłatę do biletów przewoźnik sam występuje do 

Marszałka. Pan Pietras poruszył temat Porozumienia, które zostało zawarte między 

Powiatem a Gminą Jarocin. Wyjaśnił, że przy zapisach w nim obowiązujących Powiat 

pozbyłby się problemu dopłat do biletów, gdyż przejęłaby to Gmina Jarocin. Istniało jednak 

ryzyko, że zapisy Porozumienia zostałyby zmienione. Odnośnie samego Porozumienia  

w grudniu ubiegłego roku została podjęta uchwała Rady Powiatu Jarocińskiego uchylająca 

uchwałę nr XXVII/187/16 w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonywania zadania 

publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu 

Jarocińskiego. Natomiast w międzyczasie zostało zawarte Porozumienie, które określa 

sposób jego rozwiązania. W związku z powyższym, propozycją radcy prawnego jest, aby 

Starosta wystąpił do Gminy Jarocin z propozycją zawarcia Porozumienia o rozwiązaniu 

tamtego Porozumienia za porozumieniem stron. Generalnie pierwotne Porozumienie nie 

zadziałało i przestał obowiązywać zapis, na podstawie którego zostało zawarte, w związku  

z powyższym Gmina nie powinna robić problemu. Pan Kazimierz Pietras dodał, że zgodnie 

z ustawą za Powiatowy Publiczny Transport Zbiorowy odpowiada Starosta. W Regulaminie 

Starostwa, żaden z Referatów nie ma przypisanego tego zadania, jednak na wyraźne 

polecenie poprzedniego Starosty realizował je Referat Komunikacji. 

 

Starosta podsumowując dyskusję zdecydował, żeby Referat Komunikacji nadal zajmował się 

tematem Publicznego Transportu Zbiorowego i informował Zarząd o wszelkich zmianach 

w przepisach oraz konieczności podjęcia działań w tym zakresie. 



 

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

informacje. 

 

Ad. pkt 5. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz Z. Kuzdżał zapoznał się i zatwierdził protokół 

z posiedzenia komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań w roku 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu o charakterze 

pożytku publicznego w 2017 roku.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Po dokonanej analizie złożonych ofert do konkursu na realizację zadań powiatu o charakterze 

pożytku publicznego w 2017 roku na realizację zadania: 

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. 

postanawia się dokonać wyboru podmiotów, którym powiat zleci lub powierzy realizację 

zadań publicznych w formie wsparcia bądź powierzenia wykonania zadania: 

Nazwa konkursu: Zadanie nr I - W zakresie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych  

Organizator: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Wydział Oświaty i Spraw 
Społecznych 

Termin realizacji zadań: 01.04.2017 - 31.12.2017  
Kwota przeznaczona na 
zadania 

2.500,00 zł 

L.
p. 

Nazwa oferenta Tytuł oferty Przyznana 
kwota dotacji   

1 Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób „Bo ja tańczyć chcę” 1 250,00 zł 



Niepełnosprawnych „Miś” 

2 Stowarzyszenie Rodziców i 
Terapeutów na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Opus” 

„Moc talentów” 1 250,00 zł 

Razem 2.500,00 zł 
 

Nazwa konkursu: Zadanie nr II - W zakresie ochrony i promocji zdrowia 
Organizator: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Wydział Oświaty i Spraw 

Społecznych 
Termin realizacji zadań: 01.04.2017 - 31.12.2017  
Kwota przeznaczona na 
zadania 

3 000,00 zł 

L.
p. 

Nazwa oferenta Tytuł oferty Przyznana 
kwota dotacji 

1 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
Ippon Jarocin 

„W zdrowym ciele, szczęśliwe 
dziecko – judo jako terapia” 

1.000,00 zł 

2 Jarociński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

„Utrwalenie kondycji psychicznej” 1.000,00 zł 

3 Stowarzyszenie Rodziców  

i Terapeutów na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Opus” 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 1.000,00 zł 

Razem 3.000,00 zł 
 

Nazwa konkursu: Zadanie nr III - W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji  

Organizator: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Wydział Oświaty i Spraw 
Społecznych 

Termin realizacji zadań: 01.04.2017 - 31.12.2017  
Kwota przeznaczona na 
zadania 

79.000,00 zł 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł oferty Przyznana 
kwota dotacji 

1 Jarociński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

„Jakub Steinhardt słynny malarz z 
Żerkowa” 

3.000,00 zł 

2 Stowarzyszenie Miłośników Kultury 
Ludowej  

„XX Międzynarodowe Spotkania 
Folklorystyczne” 

11.000,00 zł 

3 Muzealne Inicjatywy Śmiełowskie „Noc Muzeów w Muzeum Adama 
Mickiewicza w Śmiełowie, 21-21 
maja 2017” 

9.000,00 zł  

4 Stowarzyszenie Towarzystwo 
Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa 
Kowalskiego  

„Festiwal Muzyki Organowej i 
Kameralnej  

w Jarocinie. XIV edycja” 

4.000,00 zł 

5 Stowarzyszenie Absolwentów  

i Wychowanków Państwowego 
Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

„Akademia Myślącego Człowieka – 
edycja III” 

2.000,00 zł 



Kościuszki w Jarocinie 

6 Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Zaścianek” 

„Obchody 130 rocznicy urodzin 
Jakoba Steinhardta” 

9.000,00 zł 

7 Fundacja Zerknij Tu „Szwajcaria Żerkowska – turystyka 
dziedzictwa kulturowego” 

3.800,00 zł 

8 Stowarzyszenie „Przyszłość Kotlina” „Energia codzienności” 3.500,00 zł 

9 Stowarzyszenie Społeczno – 
Kulturalne im. ks. Ignacego 
Niedźwiedzińskiego w Jarocinie 

„historiajarocina.pl” 3.000,00 zł 

10 Zakon Braci Mniejszych 
Franciszkanów – Klasztor  

„Widowisko plenerowe DOM” 4.000,00 zł 

11 Kurkowe Bractwo Strzeleckie  

w Mieszkowie 

„(Nie)zapomniane miasto Mieszków 
– edycja 4” 

1.000,00 zł 

12 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 
Szkół Specjalnych „Tacy Sami”  

w Jarocinie 

„Historia wierszem pisana” 1.000,00 zł 

13 Fundacja Wsparcia i Rozwoju  
„Antrejka” 

„Jarmark Wielkanocny w Szwajcarii 
Żerkowskiej” 

2.500,00 zł 

14 Związek Harcerstwa Polskiego – 
Chorągiew Wielkopolska; Hufiec 
Jarocin  

„Kto ty jesteś?” 7.000,00 zł 

15 Stowarzyszenie „Nasza Wspólnota” 
im. księdza Szczepana Toboły  

w Golinie 

„Album snutki golińskiej” 4.000,00 zł 

16 Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki” „Organizacja Wielkopolskiego IV 
Turnieju Klas Policyjnych im. Jana 
Kubiaka” 

4.000,00 zł 

17 Stowarzyszenie Opiekunów 
Zabytków Ziemi Jarocińskiej w 
Jarocinie 

„Pamiątki naszych dziejów – 
spotkanie  

i Biuletyn Stowarzyszenia 
Opiekunów Zabytków” 

1.200,00 zł 

18 Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej  

z siedzibą w Jarocinie  

„Historia koleją się toczy” 4.000,00 zł 

19 Stowarzyszenie Rodziców  

i Terapeutów na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Opus” 

„Prezentacje plastyczne i teatralne – 
XIV przegląd twórczości Osób 
Niepełnosprawnych” 

2.000,00 zł 

Razem 79.000,00 zł 
 

 

 

 

Nazwa konkursu: Zadanie nr IV - W zakresie upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu - wsparcie / powierzenie  

Organizator: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Wydział Oświaty i Spraw 
Społecznych 



Termin realizacji zadań: 01.04.2017 - 31.12.2017  
Kwota przeznaczona na 
zadania 

52.000,00 zł 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł oferty Przyznana 
kwota dotacji 

1 Rock Run Jarocin  „Rock Run 2017” 3.500,00 zł 

2 Rugby Klus Sparta Jarocin  „Akademia Rugby – szkolenie 
sportowe  

i udział we współzawodnictwie 
dzieci  

i młodzieży” 

2.000,00 zł 

3 Jarociński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

„Rekreacja ruchowa i aktywne 
formy spędzania wolnego casu 
przez naszych seniorów” 

2.000,00 zł 

4 Parafialny Uczniowski Klub Sportowy 
„Antonio” 

„Upowszechnianie kultury 
fizycznej  

i sportu” 

1.000,00 zł 

5 Uczniowski Klub Sportowy 
„Komorzanka” 

„Propagowanie aktywnego 
spędzania wolnego czasu poprzez 
realizację zajęć sportowych z 
dyscyplin: tenis stołowy  

i warcaby” 

3.000,00 zł 

6 Uczniowski Klub Sportowy 
Taekwondo Jarocin 

„Taekwondo – doskonała forma 
rekreacji ruchowej” 

2.000,00 zł 

7 Uczniowski Klub Sportowy Victoria  

w Kotlinie  

„Popularyzacja rekreacji ruchowej  

i aktywnych form spędzania 
wolnego czasu Szkółka kolarska” 

2.000,00 zł 

8 Towarzystwo Krzewienia Sportu 
„Siatkarz” w Jarocinie 

„Prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć dla dzieci i młodzieży” 

2.000,00 zł 

9 Jarociński Klub Sportowy Pirania „Prowadzenie szkółki Pirania” 3.000,00 zł 

10 Szkolny Związek Sportowy Powiatu 
Jarocińskiego  

„Organizacja imprez sportowych  

z Kalendarza Związku 
Sportowego Wielkopolska dla 
młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych” 

26.000,00 zł 

11 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
Ippon Jarocin  

„Przygoda z judo – sport – 
zdrowie – zabawa” 

2.000,00 zł 

12 Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych „Miś”  

„Rajd na piątkę!” 1.500,00 zł 

13 Stowarzyszenie Rodziców  

i Terapeutów na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Opus” 

„XIV Integracyjne Zmagania 
Sportowe” 

2.000,00 zł 

Razem 52.000,00 zł 
 

  



Nazwa konkursu: Zadanie nr V - W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku 
dla dzieci  
i młodzieży na terenie RP  

Organizator: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Wydział Oświaty i Spraw 
Społecznych 

Termin realizacji zadań: 01.04.2017 - 31.12.2017  
Kwota przeznaczona na 
zadania 

39.000,00 zł 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł oferty Przyznana 
kwota dotacji 

1 Rugby Klus Sparta Jarocin „Wakacje z Rugby – organizacja 
obozu dla dzieci i młodzieży” 

3.000,00 zł 

2 Parafialny Uczniowski Klub 
Sportowy „Antonio” 

„W zakresie krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży” 

3.000,00 zł 

3 Uczniowski Klub Sportowy 
Taekwondo Jarocin 

„Organizacja aktywnego 
wypoczynku dla sekcji taekwondo 
Jarocin” 

3.000,00 zł 

4 Uczniowski Klub Sportowy Victoria  

w Kotlinie 

„Obóz kolarski” 2.000,00 zł 

5 Stowarzyszenie Sympatyków 
„Jedynki” w Jarocinie  

„Obóz sportowy dla młodzieży 
uzdolnionej sportowo z Powiatu 
Jarocińskiego” 

7.000,00 zł 

6 Towarzystwo Krzewienia Sportu 
„Siatkarz” w Jarocinie 

„Obóz sportowy dla dzieci i 
młodzieży” 

4.000,00 zł 

7 Jarociński Klub Sportowy Pirania „Organizacja obozu sportowo – 
rekreacyjnego w Białogardzie” 

5.000,00 zł 

8 Szkolny Związek Sportowy Powiatu 
Jarocińskiego 

„W zakresie organizacji 
wypoczynku letniego i zimowego 
dla dzieci i młodzieży uzdolnionej 
sportowo” 

5.000,00 zł 

9 Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki” „Obóz przysposobienia obronnego” 4.000,00 zł 

10 Międzyszkolny Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy „Victoria” w Jarocinie 

„Organizacja wypoczynku 
letniego/zimowego dla dzieci i 
młodzieży uzdolnionej sportowo na 
terenie RP” 

3.000,00 zł 

Razem 39.000,00 zł 

 

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

zatwierdził podmioty, którym powiat zleci lub powierzy realizację zadań publicznych  

w formie wsparcia bądź powierzenia wykonania zadania wraz z kwotami dofinansowania  

i podjął uchwałę. 

 

 



Ad. pkt 7. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta oraz Z. Kuzdżał, omówili sytuację 

finansową Powiatu Jarocińskiego pod kątem podwyżek dla jednostek organizacyjnych, 

w których jeszcze nie dokonano zwiększeń wynagrodzeń czyli PUP i PCPR. 

 

Skarbnik przedstawił wyliczenia dotyczące poziomu inflacji w latach 2013- 2017, przyznane 

w latach 2014-2017 podwyżki, oraz jak się przedstawiała płaca minimalna w latach 2014-

2017. Dodał, że w założeniach do projektu budżetu na 2017 r. Zarząd Powiatu zalecił 

jednostkom organizacyjnym planowanie wzrostu wynagrodzeń na poziomie 0%. W planach 

finansowych na 2017 r., jednostki nie mają zaplanowanych środków. W skali całego budżetu 

powiatu (wszystkich jednostek) przyznanie podwyżek na poziomie +5% to koszt około 600 

tys. zł. Skarbnik zaproponował, żeby zobowiązać jednostki PUP i PCPR do wyliczenia na 

kolejne posiedzenie Zarządu wzrostu kosztów, przy założeniu podwyżek 150,00 zł brutto do 

zasadniczej. Na tej podstawie będzie można przeanalizować, jakie będą koszty, czy jednostki 

zmieszczą się w swoich budżetach oraz jakim procentem podwyżki będzie przyznana kwota.   

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. pkt 8.  

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 

 Członkowie Zarządu 

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

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

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

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


