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Protokół Nr 104/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 21 marca 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 21 marca 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. Marek Sobczak  - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

3. dr Jakub Staszak  - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi 

Jarocińskiej, 

4. Piotr Banaszak  - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych, 

 

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 103/17 z posiedzenia w dniu 16 marca 2017 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr 

D.2230.2.2017.MS w sprawie przesunięcia środków inwestycyjnych w ramach budżetu 

na remont auli szkolnej. 

5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr 

GK 3121.6.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr 

D.1015.2.2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska 

wicedyrektora Jerzego Szymankiewicza. 
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7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr 

D.1015.3.2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej powołania na stanowisko 

wicedyrektora Pana Romana Nowickiego. 

8. Zatwierdzenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Salezjańskiej 

Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Dom Wspomożycielki w Dobieszczyźnie na 

2017 r. 

9. Rozpatrzenie pisma Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w sprawie 

dofinansowania wyjazdu uczniów szkoły podstawowej na Mistrzostwa Świata Odysei 

Umysłów do Stanów Zjednoczonych. 

10. Rozpatrzenie pisma Muzeum Regionalnego w Jarocinie nr MR 313.10/2017 w sprawie 

współfinansowania karnetów na Jarocin Festiwal 2017. 

11. Rozpatrzenie pisma Muzeum Regionalnego w Jarocinie nr MR.313.16.2017 z prośbą 

o współfinansowanie wydania drukiem pracy doktorskiej pana Jakuba Staszaka. 

12. Przyjęcie do wiadomości pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie nr WA.ROKS. 

414.3.2017 w sprawie tablicy Ks. Kanonika Ignacego Niedźwiedzińskiego. 

13. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.3.2017 

w sprawie zmiany w planie finansowym na 2017 r. 

14. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.4.2017 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

15. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.7.2017 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

16. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego 

kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński 

wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

17. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr ORG. 

3190.24.2017 dotyczące wyceny wykonanej przez PKP S.A. w sprawie wynajmu 

dodatkowych pomieszczeń dla PCPR z przeznaczeniem na pomieszczenia 

archiwizacyjne. 

18. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi 

Jarocińskiemu na 2017 rok. 
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19. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-

2021. 

20. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz 

Osób Niepełnosprawnych "OPUS" za rok 2016. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie oraz powołania komisji konkursowej. 

22. Rozpatrzenie pisma Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

O.4323.22.2017 w sprawie przydzielenia środków finansowych na dodatkową godzinę 

zajęć teatralnych. 

23. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.3110.4.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

24. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Jarocinie nr 

ZSO.3110.5.2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

25. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.5.2017 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

26. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.6.2017 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

27. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie nr 

P.P-P.330.21.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

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

ZSP/0312/1/2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

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

III/0303/14/17 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

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

nr ZSP-B.302.5.2017.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

31. Zatwierdzenie odpowiedzi na wnioski do budżetu powiatu na 2017 r. 

32. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych w Jarocinie nr R-DP.3026.5.2017.KB 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

33. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie w sprawie 

wyrażenia zgody na realizację inwestycji polegającej na "przebudowie z rozbudową 
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budynku użyteczności publicznej oraz budowę budynku garażowego, 

wielostanowiskowego" na terenie dz. nr 328/7 oraz 328/6 w Jarocinie, przy ul. 

Zacisznej. 

34. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Jarocinie nr PF-0332.4.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

35. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Jarocinie nr PF-0332.4.2.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

36. Przyjęcie do budżetu powiatu zwiększonego planu dotacji celowej na rok 2017 na 

zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Żerków- Dobieszczyzna- granica powiatu 

jarocińskiego". 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2016 r. 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie mienia Powiatu Jarocińskiego. 

39. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017-2030. 

40. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2017 r. 

41. Zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 

2016 r. 

42. Omówienie sytuacji finansowej Powiatu Jarocińskiego. 

43. Sprawy bieżące. 

a) Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem, usytuowanego 

w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego położonej 

w Jarocinie przy ul. Zacisznej 2a. 

b) Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

c) Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej. 
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Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 103/17 z posiedzenia w dniu 16 marca 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, 

Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski zatwierdził jego treść. 

 

Ad. pkt 4. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan Marek Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, który przedstawił wniosek nr D.2230.2.2017.MS 

w sprawie przesunięcia środków inwestycyjnych w ramach budżetu na remont auli 

szkolnej. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że w marcu br. nastąpiło odpadnięcie tynku od stropu płytowo- belkowego 

w pomieszczeniu auli szkolnej. Zostało zlecone wykonanie opinii technicznej dotyczącej 

stanu technicznego tynków wewnętrznych stropu auli. W wyniku przeprowadzonych 

oględzin inspektor nadzoru zalecił skucie tynku i wykonanie sufitu podwieszanego. Dyrektor 

dodał, że wniosek jest o tyle pilny, że w auli są przewidziane egzaminy maturalne, rady 

pedagogiczne uroczystości i imprezy szkolne. Ponadto aula była źródłem przychodu 

z wynajmu innym instytucjom na potrzeby oświatowo- kulturowe. Mając na uwadze 

inwestycje remontowe w okresie wakacyjnym polegające na budowie windy oraz w związku 

ze złożonym wnioskiem do PFRON o częściową refundację tego zadania Dyrektor prosi 

o przesunięcie środków w kwocie 55 000,00 zł z budowy windy na pilny remont auli.   

 

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

S. Martuzalski, wyraził zgodę na przesunięcie środków w wysokości 55 000,00 zł z budowy 

windy na remont auli. 

 

Ad. pkt 5. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Jarocinie nr GK 3121.6.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 



6 
 

Z uwagi na uchwałę nr 369/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 marca 2017 r., 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 

i zakłady doskonalenia nauczycieli na rok 2017, Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu wydatków 

w rozdziale 80146, par. 4700 o kwotę 5 646,00 zł. 

 

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

S. Martuzalski, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 6. 

Dyrektor Marek Sobczak omówił pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Jarocinie nr D.1015.2.2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej odwołania ze 

stanowiska wicedyrektora Jerzego Szymankiewicza. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że w związku ze złożoną rezygnacją Pana Jerzego Szymankiewicza, z funkcji 

wicedyrektora szkoły, z uwagi na jego przejście na emeryturę, prosi o wydanie opinii organu 

prowadzącego w przedmiotowej sprawie. 

 

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

jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali odwołanie ze stanowiska wicedyrektora Pana Jerzego 

Szymankiewicza. 

 

Ad. pkt 7. 

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

pozytywnie zaopiniował powołanie na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie Pana Romana Nowickiego. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Ad. pkt 8.  

Starosta przedłożył do zatwierdzenia średni miesięczny koszt utrzymania dziecka 

w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Dom Wspomożycielki 

w Dobieszczyźnie na 2017 r. 

 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Dyrekcja Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Dom Wspomożycielki 

w Dobieszczyźnie, w związku z korektą sprawozdania rocznego, prosi o zmianę średniego 

miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w tej placówce w roku 2017, zatwierdzonego 

przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 06.03.2017 r. w wysokości 3 519,55 zł. 

Rzeczywisty średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w Salezjańskiej Placówki 

Opiekuńczo- Wychowawczej Dom Wspomożycielki w Dobieszczyźnie w roku 2017 

wyniesie 3 414,86 zł 

 

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

S. Martuzalski, zatwierdził średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka  

w Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Dom Wspomożycielki 

w Dobieszczyźnie w roku 2017 w kwocie 3 414,86 zł. 

 

Ad. pkt 9. 

Zarząd rozpatrzył pismo Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w sprawie 

dofinansowania wyjazdu uczniów szkoły podstawowej na Mistrzostwa Świata Odysei 

Umysłów do Stanów Zjednoczonych. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Od 31.03.2017 r. do 02.04.2017 r. czternaścioro uczniów Szkoły Podstawowej wraz  

z opiekunami wyjedzie do Gdyni na 25. Ogólnopolski Finał Odysei Umysłu. Walczyć tam 

będą o miejsce gwarantujące udział w Światowych Finałach Odyssey of the Mind 

w Michigan State University, East Lansing USA. Program uczy dzieci i młodzież 

kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w procesie twórczego 

rozwiązywania problemów. Rodzice, uczniowie, trenerzy i dyrektor szkoły zwrócili się 

z prośbą o przekazanie darowizny pieniężnej na wyjazd do Gdyni. 
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Wicestarosta zauważył, że Zarząd nie może przyjąć tego wniosku w przedstawionej formie. 

Nie ma określonej kwoty, powiat nie może przekazać darowizny Stowarzyszeniu, ponadto 

wyjazd dotyczy dzieci ze Szkoły Podstawowej. Dodał, że Stowarzyszenie powinno się 

zwrócić o dofinansowanie konkretnego projektu ze wskazaniem wnioskowanej kwoty. 

Członek Zarządu Stanisław Martuzalski wyjaśnił, że rozmawiał z przedstawicielem 

Stowarzyszenia, który zauważył, że zadowoliłaby ich kwota 2 000,00 zł.  

 

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

Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, ze względów formalnych, odrzucili przedłożony wniosek.   

 

Ad. pkt 10. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Muzeum Regionalnego 

w Jarocinie nr MR 313.10/2017 w sprawie współfinansowania karnetów na Jarocin 

Festiwal 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości 

zapewnienia mieszkańcom Gmin Jaraczewo, Żerków, Kotlin możliwości zakupu karnetów 

na Jarocin Festiwal 2017 po cenie 70 zł. Oznacza to konieczność dofinansowania w/w 

imprezy w kwocie 120 000,00 zł. 

 

Członek Zarząd Stanisław Martuzalski zaproponował, żeby Gmina Jarocin czy Muzeum 

Regionalne, zwróciło się do pozostałych Gmin o współfinansowanie karnetów dla swoich 

mieszkańców na Jarocin Festiwal 2017.  

 

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

S. Martuzalski) negatywnie rozpatrzył powyższy wniosek Muzeum Regionalnego.   

 

Ad. pkt 11. 

Zarząd rozpatrzył pismo Muzeum Regionalnego w Jarocinie nr MR.313.16.2017 z prośbą 

o współfinansowanie wydania drukiem pracy doktorskiej pana Jakuba Staszaka. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Na posiedzenie Zarządu został zaproszony pan dr Jakub Staszak, Prezes Stowarzyszenia 

Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej, autor pracy doktorskiej dotyczącej dziejów 

Powstania Wielkopolskiego na terenach Ziemi Jarocińskiej oraz losów jarocińskich 

„latających kampanii”. Pan Staszak przedstawił pierwowzór książki o dofinansowanie 

wydania której wnioskuje wraz z Muzeum Regionalnym w Jarocinie. Pan Staszak dodał, że 

szacunkowy koszt wydania 500 egzemplarzy publikacji w twardej oprawie wraz  

z ilustracjami wyniesie ok 30 000,00 zł. W tej cenie jest również recenzja wydawnicza, aby 

publikacja pozostała w obiegu naukowym.  

 

Wicestarosta zapytał, czy jeżeli Powiat zdecyduje się na sfinansowanie wydania tej 

publikacji w całości, otrzyma cały nakład na potrzeby powiatu jako nagrody na różnego 

rodzaju konkursy czy gadżety reklamowe? 

 

Pan Staszak potwierdził taką możliwość. Zauważył, że kwestia Muzeum Regionalnego  

w Jarocinie jako wydawcy pojawiła się już kilka lat temu a obecnie nabrała rozpędu na 

zebraniach Zespołu, który zajmuje się organizacją 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 

pod przewodnictwem Dyrektora Muzeum pana Sebastiana Pluty. Dodał, że z uwagi na 

zbliżający się termin rocznicy Powstania ważne byłoby, aby wydać tę książkę jeszcze w tym 

roku, żeby była dostępna najpóźniej od 1 stycznia 2018 r.  

 

Starosta podsumował dyskusję stwierdzając, że Zarząd ma do przeanalizowania dwie 

możliwości, albo dofinansuje wydanie tej książki wraz z Muzeum Regionalnym w Jarocinie, 

albo sfinansuje w całości tę publikacji.  

 

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

S. Martuzalski, zdecydowali, że zapoznają się z publikacją i podejmą decyzję na kolejnym 

posiedzeniu Zarządu. 

 

Ad. pkt 12. 

Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem Urzędu Miejskiego w Jarocinie nr 

WA.ROKS.41.3.2017, informującego o samodzielnym wykonaniu i sfinansowaniu przez 

Gminę Jarocin, tablicy upamiętniającej postać Ks. Kanonika Ignacego Niedźwiedzińskiego.  

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. pkt 13. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.042.3.2017 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Wprowadzenie zmian przedstawionych w piśmie na łączną kwotę 77 500,00 zł, jest 

konieczne celem realizacji projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół 

Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach”.  

 

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

Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski zatwierdzili przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 14. 

Starosta przedstawił do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.042.4.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Wprowadzenie zmian na łączną kwotę 8 779,42 zł, jest konieczne celem realizacji projektu 

„Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Jarocinie”.  

  

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

Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski wyrazili zgodę na zaproponowane zmiany.  

 

Ad. pkt 15.  

Zarząd rozpatrzył pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.7.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Prośba o zwiększenie budżetu o kwotę 85 000,00 zł jest wynikiem wyrażenia przez Zarząd 

zgody na przekazanie w/w kwoty do Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.,  

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez „Szpital Powiatowy 

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

S. Martuzalski, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 16. 

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

S. Martuzalski, zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy  

w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia 

podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. pkt 17. 

Wicestarosta omówił pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr 

ORG.3190.24.2017 dotyczące wyceny wykonanej przez PKP S.A. w sprawie wynajmu 

dodatkowych pomieszczeń dla PCPR z przeznaczeniem na pomieszczenia 

archiwizacyjne. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że 2 marca br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiło do PKP S.A 

z wnioskiem o najem dodatkowych lokali w budynku dworca w Jarocinie z przeznaczeniem 

na pomieszczenia archiwizacyjne. Przedstawiona wówczas przez PKP S.A Oddział 

Gospodarowania Nieruchomościami oferta dotyczyła dwóch lokali: 

a) o powierzchni 25,55 m2, którego stawka najmu wynosi 6,59 zł/m2 + podatek VAT 

b) o powierzchni 26,58 m2, stawka najmu 27,87 zł/m2 + podatek VAT 

 

Wicestarosta dodał, że po rozmowie z pracownikiem PCPR, został ponownie nawiązany 

kontakt w przedmiotowej sprawię, którego wynikiem jest przesłanie 16 marca br. nowej 

oferty z zaktualizowanymi warunkami: 

a) lokal o powierzchni 25,55 m2, stawka najmu  pozostaje bez zmian i wynosi 6,59 

zł/m2/ miesiąc + podatek VAT 

b) natomiast lokal o powierzchni 26,59 m2 został rozbity na dwa pomieszczenia: 

1. o powierzchni 14,90 m2 ze stawką najmu 27,87 m2/ miesiąc + obowiązujący 

podatek VAT, 



12 
 

2. oraz o powierzchni 11,68 m2 po stawce 6,59 zł/m2/miesiąc + podatek VAT 

 

Podsumowując w pierwszej wersji miesięczna stawka wynajmu proponowanych 

pomieszczeń wyniosłaby z VAT ok 1 118,00 zł natomiast w drugiej wersji ok 812,00 zł.  

W związku z powyższym różnica wyniesie ok 305,00 zł. Wicestarosta zaproponował, żeby 

zaakceptować propozycję PKP S.A.   

 

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

S. Martuzalski, jednogłośnie wyraził zgodę, na zawarcie z PKP S.A., aneksu do umowy 

najmu na dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem na pomieszczenia archiwalne, zgonie 

z nową ofertą cenową. Środki na ten najem mają zostać zabezpieczone w ramach budżetu 

PCPR. 

 

Ad. pkt 18. 

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

S. Martuzalski, zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi 

Jarocińskiemu na 2017 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. pkt 19. 

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

S. Martuzalski, zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 

2017-2021. 

Projekt uchwały załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. pkt 20. 

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

S. Martuzalski, zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej 
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w Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych "OPUS" za rok 2016. 

Projekt uchwały załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad. pkt 21. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz powołania komisji konkursowej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Zadaniem Komisji Konkursowej jest wybór kandydata na stanowisko Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

 

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

S. Martuzalski, podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 22. 

Wicestarosta omówił pismo Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

O.4323.22.2017 w sprawie przydzielenia środków finansowych na dodatkową godzinę 

zajęć teatralnych. Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

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

S. Martuzalski), wyrazili zgodę. 

 

Ad. pkt 23. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.3110.4.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. Pismo stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80120. 

Powstałe oszczędności zostaną przesunięte na wykonanie nowego zadania dotyczącego 

remontów korytarzy w piwnicy z przynależnymi pomieszczeniami w budynku głównym 

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

zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 24. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.3110.5.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. Pismo stanowi 

załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Dyrekcja szkoły zgodnie z uchwałą nr 369/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 

marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli na rok 2017 dokonała zmian w planie 

budżetowym w rozdziale 80146 Dokształcanie oraz w rozdziale 80146 Metodycy po stronie 

wydatków. 

 

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

zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 25. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.5.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. Pismo stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu. 

 

Dyrekcja szkoły zgodnie z uchwałą nr 369/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 

marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli na rok 2017 dokonała zmian w planie 

budżetowym w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 

 

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

zatwierdził przedłożone zmiany. 
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Ad. pkt 26. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

nr ZSS.3101.6.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Wykazane oszczędności w par. 4040 planuje się przeznaczyć zawarcie umowy zlecenia na 

prowadzenie zajęć dogoterapii, na bieżące naprawy i remonty oraz na szkolenie 

pracowników administracji oraz koszty podróży z nimi związane. 

 

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

przedłożone zmiany. (3 „za”, 1 „przeciw”). 

 

Ad. pkt 27. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie 

nr P.P-P.330.21.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Dyrekcja szkoły zgodnie z uchwałą nr 369/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 

marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli na rok 2017 dokonała zmian w planie 

budżetowym w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 

 

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

S. Martuzalski, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 28. 

Członkowie Zarządu zapoznali się i rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nr ZSP/0312/1/2017 w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Dyrekcja szkoły zgodnie z uchwałą nr 369/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
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nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli na rok 2017 dokonała 

zmian w planie budżetowym. 

 

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

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 29. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Kotlinie nr DPS-III/0303/14/17 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Następuje przeniesienie kwoty 16139,00 zł z paragrafu 4010 w związku ze złożonym przez 

pracownicę wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W planie 2017 roku nie 

uwzględniono kwoty na odprawy i ekwiwalent. W związku z powyższym Dyrektor wnosi o 

dokonanie zmian w celu zabezpieczenia środków na wypłatę powyższych świadczeń.  

 

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

S. Martuzalski, wyraził zgodę na zaproponowane zmiany.  

 

Ad. pkt 30. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.302.5.2017.KD w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2017 r. Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Dyrekcja szkoły zgodnie z uchwałą nr 369/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 

marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli na rok 2017 dokonała zmian w planie 

budżetowym. 

 

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

zgodę na przedłożone zmiany. 
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Ad. pkt 31. 

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

S. Martuzalski, zatwierdzili odpowiedzi na wnioski do budżetu powiatu na 2017 r. 

Pisma stanowią załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Ad. pkt 32. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych w Jarocinie  

nr R-DP.3026.5.2017.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą, aby w § 4270 zwiększyć zadanie „Wyrównanie profilu drogi 

powiatowej na odcinku Żerków – Żerniki z kwoty 120.000,00 zł na kwotę 173.000,00 zł, tj. o 

kwotę 53.000,00 zł. Ponadto w § 6050 zmienić nazwę zadania na „Przebudowa drogi 

powiatowej Prusy – Magnuszewice – Wyszki”.  

 

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

S. Martuzalski wyraził zgodę na zwiększenie zadania o 53.000,00 zł, ale bez zmiany nazwy 

zadania.  

 

Ad. pkt 33. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  

w Jarocinie w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji polegającej  

na "przebudowie z rozbudową budynku użyteczności publicznej oraz budowę budynku 

garażowego, wielostanowiskowego" na terenie dz. nr 328/7 oraz 328/6 w Jarocinie,  

przy ul. Zacisznej. Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

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

S. Martuzalski, wyraził zgodę.  

 

Ad. pkt 34. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinienr PF-0332.4.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 

r. Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 2014 roku wprowadzona została zmiana w sprawie 

obniżenia uposażenia z tytułu zwolnień lekarskich funkcjonariuszy. W okresie 

rozliczeniowym od grudnia do lutego została zaoszczędzona kwota 1372,09 zł którą należy 

przesunąć do paragrafu 4060. 

 

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

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 35. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.4.2.2017 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2017 r. Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

W związku ze zmianą wysokości odpisu na zfśs Komendant proponuje zmiany w plany 

finansowym na 2017 rok.  

 

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

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 36. 

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

jednogłośnie, przyjęli do budżetu powiatu zwiększony plan dotacji celowej na rok 2017  

na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Żerków- Dobieszczyzna- granica powiatu 

jarocińskiego". 

 

Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 600, rozdział 60014, paragraf 6430 o kwotę 

3 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. 

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – 

realizowanego przez samorząd powiatowy zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Żerków- 

Dobieszczyzna- granica powiatu jarocińskiego". Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
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Ad. pkt 37. 

Skarbnik szczegółowo omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego  

za 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Budżet Powiatu na 2016 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 17 grudnia 2015 r. 

Uchwałą Nr XVI/137/15. 

 

Uchwalony budżet wynosił: 

- po stronie dochodów 65.754.500 zł 

w tym: dotacje celowe na zadania zlecone: 6.985.211 zł 

- po stronie wydatków 70.701.024 zł 

w tym: dotacje celowe na zadnia zlecone 6.985.211 zł 

  

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił: 

- po stronie dochodów 73.160.830,69 zł 

 w tym: dotacje celowe na zadania zlecone 7.316.850,69 zł 

- po stronie wydatków 76.807.354,69 zł 

 w tym: dotacje celowe na zadania zlecone 7.316.850,69 zł   

W budżecie Powiatu na dzień 31.12.2016 r. zostały zaplanowane przychody w kwocie 

5.000.000 zł, w tym: 

 z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych  5.000.000 zł 

 

oraz rozchody w kwocie 1.353.476 zł, w tym: 

 spłata kredytów i pożyczek 1.353.476 zł 

 

Budżet powiatu za 2016 rok został wykonany: 

Dochody 

na plan  73.160.830,69 zł wykonano 71.105.752,40 zł,  tj.97,19 % 

w tym: 

-  dochody bieżące 

na plan 66.100.040,69 zł wykonano 66.437.270,90  zł,   tj.100,51 % 
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-  dochody majątkowe 

na plan 7.060.790,00 zł wykonano   4.668.481,50 zł,   tj. 66,12 % 

-  zadania zlecone   

na plan 7.316.850,69 zł wykonano  7.131.319,24 zł,   tj. 97,46 % 

 

Wydatki  

na plan  76.807.354,69 zł wykonano  75.231.484,89 zł,   tj. 97,95 % 

w tym: 

- wydatki bieżące 

na plan 61.790.519,69 zł wykonano 60.431.579,02 zł,  tj. 97,80 % 

- wydatki majątkowe 

na plan 15.016.835 zł wykonano    14.799.905,87 zł,  tj. 98,56 % 

- zadania zlecone   

na plan 7.316.850,69 zł wykonano  7.131.319,24 zł,   tj. 97,46 % 

 

 

Ad. pkt 38. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Na dzień 31 grudnia 2016r. własność Powiatu Jarocińskiego stanowiło mienie o powierzchni   

328.4030 ha. 

Wartość ewidencyjna gruntów stanowiących własność Powiatu wynosiła 22 204 432,00 zł.                               

Nieruchomości o powierzchni 307.6916 ha o wartości gruntów wynoszącej 20 097 554,00 zł 

stanowią zasoby powiatu. 

Łącznie przekazano nieruchomości o powierzchni 3.3506 ha, o wartości 483 174,00 zł. 

Ogółem w roku 2016 w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Powiatu Jarocińskiego uzyskano dochód w wysokości 150551,55 zł. 

 

Ad. pkt 39 i 40  

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 
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2017-2030 oraz projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2017 r. 

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załącznik nr 36 i nr 37 do protokołu. 

 

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

Martuzalski zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego 

uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na 

lata 2017-2030 oraz projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2017 r. 

 

Ad. pkt 41. 

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

zatwierdzili bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r. 

Bilans jest jednym z elementów podsumowania i rozliczenia roku poprzedniego.  

Jest składany do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Rady Powiatu do końca marca 

br., podlega badaniu przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Jarocińskiego i jest elementem 

udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 

 

Ad. pkt 42.  

Zarząd omówił sytuację finansową dotyczącą podwyżek w jednostkach. 

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

po przeanalizowaniu przyznał podwyżki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie  

po 150,00 zł brutto do kwoty zasadniczej w ramach budżetów jednostek.  

Ostateczne rozliczenie funduszu wynagrodzeń z uwzględnieniem kosztów w/w podwyżek, 

zostanie wykonane w II połowie 2017 r. 

 

Ad. pkt 43.  

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem, 

usytuowanego w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
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Jarocińskiego położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 2a. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 38 do protokołu. 

 
Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy o pow. 28,10m2, stanowiący własność 

Powiatu Jarocińskiego, usytuowany na parterze w budynku przy ul. Zacisznej 2a, położonym 

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Jarocina obręb Bogusław-

Przemysłowe na arkuszu mapy 12 jako działka 328/5 o pow. 0.0872 ha, stanowiącej  

w udziale 334/1000 własność Powiatu Jarocińskiego z przeznaczeniem na działalność 

administracyjno-biurową. 

 

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

S. Martuzalski, podjął uchwałę.  

 

b) Zarząd Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

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

S. Martuzalski, zatwierdził uchwałę.  

 

c) Zarząd Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Przedmiotem uchwały jest ustanowienie na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności 

gruntowej czynnej na nieruchomości stanowiącej własność powiatu jarocińskiego, 

oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Bogusław-Przemysłowe ark. mapy 12 jako działka nr 

328/6 o pow. 0.0333 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1J/00033366/0 polegającej na 

znoszeniu docieplenia o szerokości 0,20 m budynku użyteczności publicznej wzdłuż jego 

ściany wschodniej na długości 8,07 m, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości 

położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 2, obręb Bogusław-Przemysłowe oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 328/7 o pow. 0.0998 ha na ark. mapy 12, zapisanej obecnie w 
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księdze wieczystej KZ1J/00037198/9 na rzecz Skarbu Państwa, której częścią składową jest 

docieplany budynek.    

 

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

S. Martuzalski, zatwierdził uchwałę.  

 

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..................................... 


