
Protokół Nr 123/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 04 sierpnia 2017 r.  

 

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

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

W posiedzeniu uczestniczyli także: 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Jan Bartczak  - Sekretarz Powiatu, 

 

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, Z. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie, bez 

uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad. Posiedzenie Zarządu przebiegło zgodnie 

z następującym porządkiem:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 122/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 31 lipca 2017 r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia poręczenia kredytu 

inwestycyjnego dla "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. w Powszechnej Kasie 

Oszczędności Bank Polski SA 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pożyczki dla spółki 

"Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. w kwocie 750.000,00 zł. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale w sprawie 

ustaleni wysokości dotacji dla Szkolnego Schroniska Młodieżowego w Roszkowie, 

Całorocznego Schroniska Młodzieżowego "Tęcza" im. Macieja Kostki w Radlinie, Szkolnego 

Sezonowego Schroniska Młodzieżowego "Tęcza" im. Macieja Kostki w Radlinie Oddział 

w Cielczy, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wilkowyi, Niepublicznego Schroniska 

Młodzieżwego - Pałac Radolińskich. 

7. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca 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 i ogłoszenie konsultacji. 

8. Sprawy pozostałe. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 122/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 31 lipca 

2017 r. 

 

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

 

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdżał 

oraz S. Martuzalski zatwierdził jego treść. 

Ad. pkt. 4 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia 

poręczenia kredytu inwestycyjnego dla "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. 

w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. 

Udzielenie poręczenia przez powiat jest niezbędne do podpisania umowy kredytu bakowego 

inwestycyjnego w kwocie 3 mln zl na dalszą rozbudowę szpitala. Dzięki temu szpital będzie 

mógł ogłosić przetarg na prace budowlane. 

Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, bez uwag, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 5 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia 

pożyczki dla spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. w kwocie 750.000,00 zł. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przed udzieleniem pożyczki zawarta zostanie umowa pożyczki,  w której określony zostanie 

harmonogram spłat pkreślonych rat pożyczkowych, cel pożyczki oraz sposób jej rozliczenia. 

Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, bez uwag, podjął uchwałę. 

 

 



Ad. pkt. 6 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian 

w uchwale w sprawie ustaleni wysokości dotacji dla Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Roszkowie, Całorocznego Schroniska Młodzieżowego "Tęcza" im. 

Macieja Kostki w Radlinie, Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego "Tęcza" 

im. Macieja Kostki w Radlinie Oddział w Cielczy, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Wilkowyi, Niepublicznego Schroniska Młodzieżwego - Pałac Radolińskich. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

W związku z wejściem w życie ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 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, Zarząd Powiatu jest zobowiązany podjąć uchwałę w sprawie 

wysokości dotacji udzielanej schroniskom. 

Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, bez uwag, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 7 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt 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 i ogłoszenie konsultacji. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

W związku z uchyleniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową zapisu dotyczącego 

Młodzieżowych Ośrodków Sportowych i Młodzieżowych Ośrodków Kultury należy 

ponownie przeprowadzić konsultacje społeczne projektu uchwały 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. Uchwała Rady Powiatu w części dotyczącej 

Młodzieżowych Ośrodków Sportowych i Młodzieżowych Ośrodków Kultury została 

unieważniona przez RIO ze względu na błędne powołanie się na przepis dotyczący dotacji dla 

tych placówek.  

 



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

i skierował go do konsultacji społecznych wymaganych przepisami prawa. 

 

Ad. pkt. 8 

Sprawy pozostałe. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 Protokołowała  

Ewa Wielińska 

 

 

 Członkowie Zarządu 

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

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

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

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

 

 


