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Protokół Nr 108/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 10 kwietnia 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 10 kwietnia 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. Przyjęcie protokołu nr 107/17 z posiedzenia w dniu 04 kwietnia 2017 r. 

4. Zapoznanie się z wynikami konsultacji nad projektem uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

5. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R.DP.7013.19.2016.RW 

dotyczące zadania "Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku 

Witaszyczki - Zakrzew - granica powiatu. 

6. Rozpatrzenie pisma Kancelarii Adwokackiej Grzybkowski, Guzek, Jackowski w 

sprawie wydania nieruchomości w Zakrzewie. 

7. Sprawy bieżące. 

a. Przegłosowanie wniosku do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej. 

b. Informacja firmy EKO-DBAJ dotycząca kosztów usunięcia odpadów  

z wypadku w miejscowości Golina. 
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Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 107/17 z posiedzenia w dniu 04 kwietnia 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,  

Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski zatwierdzili ich treść. 

 

Ad. pkt 4. 

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

jednogłośnie, przyjęli do wiadomości protokół z konsultacji nad projektem uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  

Protokół z konsultacji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 32/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 29.03.2017r.  w sprawie 

określenia formy przeprowadzenia konsultacji z Jarocińską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 

jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Konsultacje przeprowadzono poprzez:  

1. umieszczenie w dniu 29.03.2017r. formularza do konsultacji wraz z projektem 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania na stronie internetowej Powiatu 

Jarocińskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie (załącznik nr 1), 
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wysłanie wiadomości w formie elektronicznej do jarocińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz organizacji w dniu 29.03.2017r.  informującej o ogłoszeniu konsultacji, 

przedstawienie projektu aktu prawnego wraz z formularzem do konsultacji. 

Wyniki konsultacji: 

1. Do dnia 05.04.2017r. do Starostwa Powiatowego w Jarocinie wpłynęło elektronicznie  

i w formie papierowej sześć formularzy do konsultacji. Dokumenty złożyły następujące 

organizacje: 

1) Fundacja 750-lecia Jarocina, 

2) Fundacja Animacji Społeczno- Ekonomicznych w Jarocinie, 

3) Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni, 

4) Stowarzyszenie Rodzina-Szkoła-Gmina w Roszkowie, 

5) .Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży TĘCZA im. Macieja Kostki  

w Radlinie, 

6) Muzeum Regionalne w Jarocinie. 

Do formularza konsultacji złożonego przez Fundacje Animacji Społeczno-Ekonomicznych 

dołączono 609 petycji podpisanych przez rodziców uczniów biorących udział w zajęciach 

prowadzonych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Jarocinie. 

Łącznie drogą mailową oraz w wersji papierowej do Starostwa Powiatowego wpłynęło sześć 

formularzy do konsultacji.  

2. Do dnia 05.04.2017r. członkowie Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego nie 

przesłali żadnych uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

Ad. pkt 5 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych  

nr R.DP.7013.19.2016.RW dotyczące zadania "Przebudowa dróg powiatowych  

nr 4173P i 4172P na odcinku Witaszyczki - Zakrzew - granica powiatu. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Firma „Sidrog” informuje, że oczekuje na zakończenie czynności odbiorowych, sporządzenie 

stosownego protokołu i rozliczenia robót wykonanych należycie. 
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Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz  

St. Martuzalski podjął decyzje, aby zwrócić się o opinię radcy prawnego w sprawie odbioru 

inwestycji. 

 

Ad. pkt 6.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Kancelarii Adwokackiej Grzybkowski, Guzek, 

Jackowski w sprawie wydania nieruchomości w Zakrzewie. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Kancelaria zwraca się o przedłużenie terminu przekazania o dwa miesiące i kontakt  

w połowie czerwca bieżącego roku w celu uzgodnienia dogodnego dla wszystkich stron 

terminu przejęcia nieruchomości przez spadkobierców.  

 

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

St. Martuzalski wyraził zgodę oraz podjął decyzje o przekazaniu pisma do radcy prawnego.  

 

Ad. pkt 7. Sprawy bieżące 

a) Przegłosowanie wniosku do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 

 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego prosi o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego na dzień 12 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 30 i wprowadzenie  

do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla 

szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Przedmiotowy projekt 

uchwały został zatwierdzony przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 marca 2017 r. 

 

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

St. Martuzalski podjął wniosek o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.   

 

b) 

Starosta poinformował o kosztach usunięcia odpadów z wypadku samochodu cysterny  

w miejscowości Golina w dniu 16 lutego 2017 r., w którym doszło do wycieku oleju 

opałowego do rzeki Lubieszka. Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Firma Eko –Dbaj Sp. z o.o. przetransportowała odpad w postaci mieszaniny oleju opałowego 

z wodą z miejsca wypadku na teren oczyszczalni ścieków w Cielczy. Odpad do czasu 

usunięcia składowany był w zbiorniku nadawy, zlokalizowanym na terenie oczyszczalni  

w Cielczy.  

Razem transport plus koszty magazynowania wyniósł 5043,00 zł.  

 

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

St. Martuzalski przyjął pismo do wiadomości.  

 

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


