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Protokół Nr 106/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 31 marca 2017 r. po sesji 

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 31 marca 2017 r. został ustalony przez  

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

 

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 St. 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 udzielenia 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie upoważnienia do złożenia 

wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt.: Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim (III) oraz do realizacji tego projektu. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenie 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie upoważnienia do złożenia 

wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt.: Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie jarocińskim (III) oraz do realizacji 

tego projektu. 

5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie  

nr DPS-III/0303/15/17 z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie stażu 4 osób. 

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie  

nr DPS-III/0303/16/2017 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017.  

7. Sprawy bieżące. 
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Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie 

upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu  

pt.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim (III) 

oraz do realizacji tego projektu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Upoważnia się Pana Grzegorza Fenglera – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy                         

w Jarocinie do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt.:  Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim (III), współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku 

pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz do realizacji tego projektu, składania 

oświadczeń woli, zawierania umów cywilnoprawnych i zaciągania zobowiązań, 

wynikających z realizacji przedmiotowego projektu w 2017 roku.  

Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 uprawnia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie do udzielenia dalszego upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Jarocinie Pani Gabrieli Grzechowiak, do podejmowania wszelkich czynności 

wymienionych w ust. 1 w okresie nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie.  

 

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

St. Martuzalski podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 4 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie udzielenie Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie 

upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu  

pt.: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

jarocińskim (III) oraz do realizacji tego projektu.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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Upoważnia się Pana Grzegorza Fenglera – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy                         

w Jarocinie do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy   w powiecie jarocińskim (III)”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej                

6 Rynek pracy , Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz do realizacji tego projektu, składania 

oświadczeń woli, zawierania umów cywilnoprawnych i zaciągania zobowiązań, 

wynikających z realizacji przedmiotowego projektu w 2017roku.  

Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 uprawnia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie do udzielenia dalszego upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Jarocinie Pani Gabrieli Grzechowiak, do podejmowania wszelkich czynności 

wymienionych w ust. 1 w okresie nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie.  

 

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

St. Martuzalski podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 5.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie 

nr DPS-III/0303/15/17 z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie stażu 4 osób.  

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie stażu 4 osób na okres  

6 miesięcy, który zorganizowany zostanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie.  

 

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

St. Martuzalski wyraził zgodę.  

 

Ad. pkt 6.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Kotlinie nr DPS-III/0303/16/2017 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Dyrektor zwrócił się o zmiany wynikając z konieczności analizy laboratoryjnej wody, 

zlecone przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

na obecność Leionelli.  

 

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

St. Martuzalski wyraził zgodę.  

 

 

Ad. pkt 7.  

Sprawy bieżące: 

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Agnieszka Przymusińska 

 

 

 

 Członkowie Zarządu 

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

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

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

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


