
Protokół Nr 1/14 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 3 grudnia 2014 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 3 grudnia 2014 r. został ustalony wcześniej 

przez p. Starostę. W obradach wzięło udział pięciu Członków Zarządu zgodnie  

z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht  - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

3. Przemysław Masłowski -Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie  

4. Janusz Krawiec  - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, 

5. Wiesław Ratajczak  - Kierownik Sekcji Bieżącego Utrzymania i Ochrony                            

Dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie, 

6. Marek Sobczak  -Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Jarocinie, 

7. Tomasz Kosiński  -Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Jarocinie  

8. Sławomir Adamiak  - Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych  

w Tarcach 

9. Kazimierz Cieślak  - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie 

10. Alicja Staniszewska  - Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

11. Hubert Olejniczak  -Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa, 

 

Przewodniczący Zarządu p. Bartosz Walczak 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, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedstawiony porządek obrad, przystąpiono 

zatem do jego realizacji:  
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1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 176/14 z posiedzenia w dniu 13.11.2014 r. oraz protokołu nr 

177/14 z posiedzenia w dniu 24.11.2014 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

nr OD-GN.3026.7.2014.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.  

5. Zatwierdzenie propozycji odpowiedzi na wnioski do projektu budżetu na rok 2015 

sporządzone przez ZDP w Jarocinie (oddzielna książeczka). 

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZDP w Jarocinie nr ZDP/3012/09/2014 w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2014 r.  

7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZDP w Jarocinie nr ZDP/3012/10/2014 w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2014 r.  

8. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie  

Nr DPS- III/0303/44/14 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.  

9. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

Nr ZSO.3141.27.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r. 

10. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie  

Nr GK 3121.13.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r. 

11. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych  

w Tarcach Nr ZSP-B.302.22.2014.KD w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2014 r. 

12. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych  

w Tarcach z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwiększenia budżetu w § 4300  

o kwotę 34.000 zł.  

13. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.44.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 

2014.  

14. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.61.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r. 

15. Przyjęcie do wiadomości pisma Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej Nr WT.0761.52.2014 w którym informuje, że  

dla Komendy powiatowej PSP w Jarocinie zostanie przekazana dotacja.  

16.  Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

Nr FN.3011.49.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.  
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17. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

Nr FN.3011.50.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.  

18. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie  

Nr P.P-P.330.40.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r. 

19. Rozpatrzenie pisma Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

Nr OB.OR.3026.20.2014.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r. 

20. Rozpatrzenie pisma Wydziału Finansów nr FN.042.1.9.2014.SA w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2014 r. 

21. Rozpatrzenie pisma Wydziału Finansów nr FN.3021.217.2014.SM w sprawie 

uzupełnienia planów z rezerwy ogólnej. 

22. Przyjęcie do wiadomości pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia  

19 listopada 2014 r.  

23. Przyjęcie do wiadomości pisma Wojewody Wielkopolskiego  

Nr FB-I.3111.416.2014.3 w którym zawiadamia o zmniejszeniu planu dotacji. 

24. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych  

Nr OS.3021.1.5.2014.AB2 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 1 (Joanna Wojtaszek) 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie ustalenia 

wysokości dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, 

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie, szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie, szkoły Kosmetycznej Akademie Prentki  

w Jarocinie. 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie ustalenia 

wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat Jarociński. 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie ustalenia 

wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat Jarociński. 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2014r. 
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30. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2014 rok. 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu 

finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok. 

32. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. (98.680 zł)  

33. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. (41.227 zł) . 

34. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 

przedstawiciela powiatu w Związku Powiatów Polskich. 

35. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie 

ustanowienia przedstawiciela powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów 

Wielkopolski. 

36. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie delegowania 

radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku. 

37. Symulacja sfinansowania przez Powiat Jarociński wkładu własnego  

do „schetynówki” na 2015 rok. ( oddzielna książeczka).  

38. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata  

2014-2022. 

39. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2014r. 

40. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 176/14 z posiedzenia w dniu 13.11.2014 r., 

oraz protokołu nr 177/14 z posiedzenia w dniu 24.11.2014 r. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi  

do protokołów? 

 

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

M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał zatwierdził ich treść.  
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Ad. pkt. 4. 

Na posiedzenie Zarządu przybyła Alicja Staniszewska, z- ca Dyrektora Wydziału Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami, która przedstawiła pismo Wydziału Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami nr OD-GN.3026.7.2014.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2014 r. Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Zaoszczędzone środki proponuje przesunąć do par. 4300 w kwocie 477,00 zł na utrzymanie 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz regulowanie stanów prawnych. 

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

*** 

Korzystając z obecności Alicja Staniszewska przedstawiła sprawę nieruchomości położonej 

w Tarcach, którą w 2006 roku nabyła Spółka „Rybhand” od powiatu. W tym roku miesiącu 

sierpniu p. Trzcieliński, który reprezentuje tą Spółkę wystąpił z wnioskiem do Zarządu 

Powiatu, że okazało się, że nieruchomość, którą kupił po wskazaniu granic przez geodetę ma 

mniejszą powierzchnie o 2.300 m. Wcześniej tą sprawę już przedstawiałam, chciałam, żeby 

p. Starosta Walczak był także w temacie. Wcześniej przedstawiona sprawa była przez  

p. Dyrektora Sobczak na posiedzeniu Zarządu. Sprzedając nieruchomość sprzedajemy 

powierzchnie ewidencyjne takie, jakie mamy w księdze i takie powierzchnie zbyliśmy, 

ponieważ takie na rzecz powiatu nabyliśmy. Po 8 latach okazuje się, że powierzchnia jest 

mniejsza. We wniosku Pan Trzcieliński proponuje, aby spisać z powiatem ugodę.  

We wrześniu Zarząd zajął stanowisko, że nie będzie spisywać żadnej ugody, bo Zarząd 

uważa, że żaden błąd ze strony powiatu nie został popełniony, bo taka była powierzchnia 

ewidencyjna, która została nabyta. Wnioskodawca wskazał, że jeżeli nie dojdzie między nim, 

a powiatem do porozumienia to sprawę skieruje na drogę sądową. Zarząd zajął takie 

stanowisko, że jeśli sąd wskaże, że został popełniony błąd, że należy się nabywcy jakieś 

zadośćuczynienie to wtedy powiat to wykona.  Taka odpowiedź do p. Trzcielińskiego została 

skierowana. Jednak w miesiącu listopadzie wpłynęło kolejne pismo, w którym informuje 

powiat, że wolałby, aby sprawa została rozpatrzona polubownie i w zamian za tą brakującą 

powierzchnię chciałby zadośćuczynienie w postaci działki, która przylega do jego 

nieruchomości. Sugestia jest taka, żeby powiat tą działkę wykupił i p. Trzcielińskiemu 

przekazał jako rekompensatę. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
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Zarząd w wyniku dyskusji jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał stanął na stanowisku, że podtrzymuje swoje poprzednie 

stanowisko, że nie będzie spisywać ugody z p. Trzcielińskim.  

 

Ad. pkt. 5. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał, T. Grobelny oraz M. Drzazga, 

przeanalizował propozycje odpowiedzi na wnioski do projektu budżetu na rok 2015, 

sporządzone przez ZDP w Jarocinie. Zarząd wprowadził nieznaczne zmiany następnie 

jednogłośnie, w niezmienionym składzie zatwierdził ich treść. Jeżeli będą oszczędności  

w przyszłym roku Zarząd pochyli się i przeanalizuje jeszcze raz wnioski do budżetu. 

Odpowiedzi stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 6.  

Marian Kaczmarek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie przedstawił pismo 

Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie nr ZDP/3012/09/2014 w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2014 r.  Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie zwraca się z prośbą o zmiany w planie 

finansowym, w ramach własnego budżetu. Zaoszczędzone środki Dyrektor chciałby 

przeznaczyć na zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych.  

 

Zarząd w wyniku dyskusji odrzucił jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał przedłożone zmiany. Starosta zaproponował, aby 

do tematu wrócić w przyszłym roku na wiosnę.  

 

Ad. pkt. 7.  

W kolejnym punkcie p. Marian Kaczmarek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  

w Jarocinie przedstawił pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie  

nr ZDP/3012/10/2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.   

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym, 

w ramach własnego budżetu. Zmiana polega na tym, aby w paragrafie 4300 zwiększenie 

zadania 25.500 zł do paragrafu 4210, aby zakupić materiały na krawężniki.  



 7 

Skarbnik zauważył, że należało by zdjąć z paragrafu 4300 kwotę 31.500 zł i przenieść ją do 

paragrafu 4210.  

Dyrektor zaproponował, aby zaoszczędzone pieniądze 40.080 zł, które miały być 

przeznaczone na zakup samochodu przeznaczyć 30.000 zł na remont chodników w paragrafie 

4300.  

 

Zarząd po aktualizacji jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Starosta opuścił posiedzenie Zarządu, prowadzenie przejął p. Wicestarosta. 

 

Ad. pkt. 8.  

Janusz Krawiec, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie przedstawił pismo  

Nr DPS- III/0303/44/14 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie prosi o zmiany planu finansowego DPS  

na bieżący rok we wskazanych paragrafach w celu zabezpieczenia bieżącej działalności 

Domu i zapewnienia płynności finansowej.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 9.  

Tomasz Kosiński, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przedstawił 

pismo Nr ZSO.3141.27.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Z uwagi na powstałe oszczędności, które wynikły z prac remontowych przeprowadzonych na 

sali gimnastycznej w celu zmniejszenia zużywanej energii cieplnej i tym samy zmniejszenia 

opłat sprzyjających warunków atmosferycznych. Proponuje się przeznaczyć oszczędności na 

prace oraz materiały malarskie, na zakup sprzętu nagłaśniającego do auli oraz na zakup 

pomocy dydaktycznych w postaci 6 sztuk jednostek komputerowych do sali informatycznej.  
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Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz 

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 10.  

Marek Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie  

przedstawił pismo Nr GK 3121.13.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014r. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

W związku z wpłatą odszkodowania w kwocie 6 403 zł z tytułu uszkodzenia systemu 

alarmowego oraz systemu telewizji przemysłowej podczas wyładowań atmosferycznych 

planuje się przeznaczyć środki na uregulowanie należności za wykonaną usługę naprawy 

urządzenia.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Na posiedzenie wrócił Starosta, który przejął prowadzenie obrad.  

 

Ad. pkt. 11.  

Sławomir Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach 

przedstawił pismo Nr ZSP-B.302.22.2014.KD w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2014 r. Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Powstałe oszczędności wynikają z faktu pokrycia kosztów delegacji zagranicznej przez 

organizatora szkolenia z programu Leonardo da Vinci. Powyższa zmiana pozwoli na zakup 

kostki brukowej, cementu i piasku niezbędnego do wykonania utwardzenia terenu 

przyszkolnego pod maszyny rolnicze, niezbędne do kształcenia i egzaminowania w zawodzie 

technik agrobiznesu.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 
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Ad. pkt. 12.  

W następnym punkcie Sławomir Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – 

Biznesowych w Tarcach przedstawił pismo z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie 

zwiększenia budżetu w § 4300 o kwotę 34.000 zł.  

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Dyrektor wnioskuje o zwiększenie planu budżetowego dla Zespołu szkół Przyrodniczo – 

Biznesowych w paragrafie 4300 „zakup usług pozostałych” o kwotę 34.000 zł.  

W Planie szkoła podała 78.450 zł, tymczasem w „Planie jednostkowym wydatków a 2015 

rok, szkoła otrzymała kwotę 44.119 zł. Niedobór środków wynosi 34. 331 zł. Pan Adamiak 

zauważył, że Zespół Szkół Przyrodniczo – Biznesowych stara się prowadzić kształcenie 

bardzo oszczędnie osiągając przy tym wysoką zdawalność egzaminów w zawodach 

technikalnych. Jednak w niektórych obszarach dalsze oszczędzanie nie jest możliwe.  

 

Skarbnik zauważył, że  w przyszłym roku 2015 mogą wystąpić oszczędności, które pokryją 

brakujące środki w paragrafie 4300 „zakup usług pozostałych”. 

     

Zarząd przychylił się do propozycji Skarbnika. Jednogłośnie w składzie Starosta, 

Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał zatwierdził zmiany zgodnie  

z sugestią Skarbnika. 

 

Ad. pkt. 13.  

Na posiedzenie Zarządu przybył Pan Kazimierz Cieślak – Komendant Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, który omówił pismo nr PF-0332.44.2014 w sprawie 

zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2014. Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

W związku z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego zwiększone zostają wydatki 

w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 
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Ad. pkt. 14.  

Pan Kazimierz Cieślak – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie 

przedstawił pismo nr PF-0332.61.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Komendant zwrócił się z prośbą o przeniesienie oszczędności do par. 4060 w kwocie 

7 000,00 zł na nagrody uznaniowe, par. 4210 w kwocie 23 906,00 zł na zakupy niezbędne  

do prawidłowego funkcjonowania Komendy.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 15.  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, przyjął do budżetu powiatu dotację od Wojewody 

Wielkopolskiego nr WT.0761.52.2014 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie w związku z dofinansowaniem zakupu 

umundurowania koszarowego i obuwia specjalnego niezbędnego do prowadzenia działań 

ratowniczo – gaśniczych w kwocie 3.000, 00 zł. Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 16.  

Na posiedzenie Zarządu przybył Przemysław Masłowski, Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie, który przedstawił pismo Nr FN.3011.49.2014 w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2014 r. Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Z dniem 19.09.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 25.07.2014 r. o zmianie ustawy  

o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która uchyliła przepis art.80 ust.2 ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W mysl art.17 ww. zmieniającej należało 

zmienić decyzje w sprawie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie 

zastępczej. W związku z tym do PCPR w Jarocinie wpłynęły decyzje z PCPR w Pleszewie 

zmieniające wysokość udzielonego świadczenia na dzieci przebywające z naszego powiatu  

w powiecie pleszewskim.  
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Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 17. 

W kolejnym punkcie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

omówił pismo Nr FN.3011.50.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Dyrektor prosi o zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 766,00 zł z uwagi na otrzymanie 

środków na szkolenia kandydatów i osób już pełniących pieczę zastępczą oraz  

na świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach „Resortowego 

Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 18. 

Lidia Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie 

przedstawiła pismo Nr P.P-P.330.40.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 

r. Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Przedstawione przesunięcia środków finansowych w paragrafach płacowych są niezbędne w 

celu dokonania płatności składek ZUS ( § 4110) za m-c grudzień w 2014 r. Ponadto 

wykazane oszczędności w § 4260 (zakup energii) oraz w § 4300 (zakup usług pozostałych) 

planowane jest, aby przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych, zakup laptopa oraz  

na uzupełnienie corocznego odpisu ZFŚS. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 19. 

Hubert Olejniczak, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa przedstawił pismo 

Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa Nr OB.OR.3026.20.2014.FA w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2014 r. Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków na łączną kwotę  

15 991,00 zł do paragrafów, gdzie mogą wystąpić braki. Są to zmiany bilansujące się  

w ramach posiadanego budżetu. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 20. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Finansów nr FN.042.1.9.2014.SA  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r. Pismo stanowi załącznik nr 18 do 

protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że konieczne jest dokonanie zmian w planie dochodów związanych  

z Projektem: Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli  

na terenie Powiatu Jarocińskiego z uwagi na wpływ środków unijnych w roku 2013, dotacja 

z budżetu państwa została przelana natomiast w bieżącym roku.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 21. 

Skarbnik omówił pisma Wydziału Finansów nr FN.3021.217.2014.SM w sprawie 

uzupełnienia planów z rezerwy ogólnej. Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

W związku z rozliczenie budżetu jednostek oświatowych wynikającym z informacji 

przedłożonych przez jednostki oświatowe z przewidywanego wykonania wydatków za rok 

2014 wnioskuję o uzupełnienie planów z rezerwy ogólnej. Środki będą przeznaczone na 

uzupełnienie braków w odpisie na ZFŚS, koszty zakupu energii oraz opłaty na rzecz 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 
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Ad. pkt. 22 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał zapoznał 

się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 listopada 2014 r. która 

stwierdza, że uchwała Nr LVII/388/14 Rady powiatu Jarocińskiego została podjęta  

z naruszeniem przepisów prawa wskazanych w uzasadnieniu do uchwały. Pismo stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 23 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał przyjął 

do wiadomości pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.416.2014.3 w którym 

zawiadamia o zmniejszeniu planu dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

Cielca – Radlin – Stęgosz”. Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 24 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw 

Społecznych Nr OS.3021.1.5.2014.AB2 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 

r. Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Wydział zwrócił się z prośbą o przesunięcia zaoszczędzonych środków do paragrafów, gdzie 

mogłyby wystąpić braki. 

 

Zarząd bez uwag, 5 głosami „za” Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 25 

Starosta przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (Joanna 

Wojtaszek). Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Należy powołać Komisję Egzaminacyjną dla nauczycielki Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie Joanny Wojtaszek, która ubiega się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. Do składu Komisji proponuje się następujące osoby: 

1) Mirosław Drzazga-  przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji, 

2) Sławomir Wilak - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, 
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3) Marek Sobczak– dyrektor szkoły, 

4) Anna Wagrocka - Piotrowska – ekspert, 

5) Skoracki Michał - ekspert. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał zatwierdził skład Komisji i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 26 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  

w Jarocinie, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie, 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie, Szkoły Kosmetycznej Akademie Prentki 

w Jarocinie.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Uchwala się wysokość dotacji na rok 2015 na ucznia Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego w Jarocinie w kwocie 595,33 zł miesięcznie, na słuchacza 

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie w wysokości 112,69 

zł miesięcznie,  na słuchacza Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w wysokości 

119,27 zł miesięcznie, a na słuchacza Szkoły Kosmetycznej Akademie Prentki w Jarocinie  

w wysokości 119,27 zł.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał zatwierdził skład Komisji i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 27 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół  

i placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ustala się dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez 

Powiat Jarociński w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego.  
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Zarząd nie miał pytań. 5 głosami „za” Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz 

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 28 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w Jarocinie w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół  

i placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat Jarociński w wysokości: 

a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  - 1900 zł, 

                 

b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1 w Jarocinie –  1800 zł, 

 

c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Jarocinie – 2100 zł, 

 

d) Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach – 1800 zł,               

 

e) Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie – 1900 zł, 

 

f) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – 1300 zł.                 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał, zatwierdził wysokość dodatku dla poszczególnych dyrektorów i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 29 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2014 r. Wyjaśnił, że w uchwale znajdą się wszystkie zmiany 

zatwierdzone na dzisiejszym posiedzeniu, których może dokonywać Zarząd. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Członkowie Zarządu nie mieli pytań. Jednogłośnie w pięcioosobowym składzie podjęli 

uchwałę. 

 

Ad. pkt. 30 

W kolejnym punkcie Skarbnik przedstawił i omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji 
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rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2014 r. Wyjaśnił, że jest to uchwała 

proceduralna do podjętej w poprzednim punkcie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28  

do protokołu. 

Zarząd jednogłośnie, w pełnym składzie podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 31.  

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego 

urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 r., to kolejna uchwała proceduralna, 

do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 

r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie podjął uchwałę. W głosowaniu wzięli udział wszyscy 

Członkowie Zarządu. 

 

Ad. pkt. 32. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. (98.680 zł) . Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 30 do protokołu. 

 

W związku z zawarciem w dniu 6 listopada 2014 roku umowy pożyczki pomiędzy 

Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

a Powiatem Jarociński, w której ustalono ostateczną wysokość, do której Powiat Jarociński 

może zaciągnąć pożyczkę.  

 

Zarząd jednogłośnie, w pięcioosobowym składzie, zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt. 33. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. (41.227 zł) . Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 31 do protokołu. 
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W związku z zawarciem w dniu 6 listopada 2014 roku umowy pożyczki pomiędzy 

Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

a Powiatem Jarociński, w której ustalono ostateczną wysokość, do której Powiat Jarociński 

może zaciągnąć pożyczkę.  

 

Zarząd jednogłośnie, w pięcioosobowym składzie, zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt. 34. 

W kolejnym projekcie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 

przedstawiciela powiatu w Związku Powiatów Polskich, proponuje się przedstawicielstwo 

Staroście Jarocińskiemu Bartoszowi Walczakowi. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz 

Z. Kuzdżał , zatwierdził projekt uchwały. Starosta wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad. pkt. 35. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustanowienia przedstawiciela powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów 

Wielkopolski.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Sekretarz wyjaśnił, że z uwagi na to, że Powiat jest Członkiem Stowarzyszenia Gmin  

i Powiatów Wielkopolski należy wydelegować przedstawiciela Powiatu w Stowarzyszeniu.  

W poprzedniej kadencji przedstawicielem był Pan Kasper Ekert - Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Proponuje się, aby przedstawicielstwo powiatu nadal było związane 

ze stanowiskiem Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

Zarząd jednogłośnie, w pięcioosobowym składzie, zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt. 36. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku. Komisja 

bezpieczeństwa i porządku została utworzona w celu realizacji zadań starosty w zakresie 
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zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Zgodnie z ustawą w skład komisji 

wchodzi m.in. dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu, których członkostwo 

ustaje z chwilą wygaśnięcia mandatu. Podjęcie uchwały jest konieczne ze względu  

na rozpoczęcie działalności nowej kadencji Rady. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Zarząd jednogłośnie, bez uwag, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny 

oraz Z. Kuzdżał zatwierdził projekt uchwały.  

 

Ad. pkt. 37. 

Skarbnik przedstawił symulację sfinansowania przez Powiat Jarociński wkładu własnego  

do „schetynówki” na 2015 rok. Materiały stanowią załącznik nr 35 do protokołu.  

 

Ad. pkt. 38. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2014 – 2022. Objaśnienia przyjętych w uchwale wartości stanowią załącznik do uchwały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie bez uwag zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 39. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2014 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

Przedstawione zmiany zawarte w projekcie uchwały zostały przez Zarząd zatwierdzone  

na obecnym oraz poprzednim posiedzeniu Zarządu.  

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

M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili przedłożony projekt uchwały. 
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Ad. pkt 40. 

W sprawach bieżących: 

a) Członkowie Zarządu, jednogłośnie w składzie Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny  

oraz Z. Kuzdżał, udzielili upoważnienia dla Starosty do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. W głosowaniu nie brał 

udziału Starosta. 

Projekt upoważnienia stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

b) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Rozwoju nr R. 3026.1.12.2014.FK  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 rok. Pismo stanowi załącznik nr 39 do 

protokołu.  

 

Skarbnik zauważył, że te zmiany są ujęte w projekcie uchwały WPF i w projekcie zmian  

w budżecie na 2014 rok.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

c) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie Nr FN.3011.52.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 rok.  

Pismo stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Lepszy start” Powiatowe Centrum prosi 

o przeniesienie środków z § 4307 do § 3257, § 3259 na stypendia stażowe dla osób 

niepełnosprawnych, do § 4177 i § 4179 na umowy zlecenie oraz do § 4367 i § 4369  

na rozmowy z telefonów komórkowych w celach służbowych.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

d) Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał 

rozważali likwidację Zarządu Dróg powiatowych. 
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Skarbnik zauważył, że jeżeli chodzi o wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie  

na rok 2015 są zaplanowane w dziale 614 drogi publiczne i powiatowe. Składają się  

z wynagrodzeń, wydatków związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg oraz  

z utrzymaniem dróg na terenie powiatu. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia i pochodne to na 

2015 rok zaplanowana jest kwota blisko 544.000 zł. Natomiast, jeżeli chodzi o utrzymanie 

wszystkich składników majątkowych tj. ogrzewanie budynku, woda, gaz, prąd, koszty 

osobowe to należałoby do tego doliczyć, co najmniej 100.000 zł w tym zakresie.  

 

Starosta oznajmił, że przy symulacji 3 etatów, które miałyby być wewnątrz Starostwa byłyby 

to koszty maksymalnie 200.000 zł.  

 

Skarbnik stwierdził, że jeżeli majątek zostałby sprzedany Zarządu Dróg Powiatowych  

to odeszłyby koszty utrzymania budynku. Oszczędności wynosiłyby wtedy około 400.000 zł 

rocznie. Prognozie Finansowym zaplanowane jest niezależnie czy to będzie jednostka Zarząd 

Dróg Powiatowych czy będzie zlecenie zadań to one są na tym samym poziomie w kolejnych 

latach. Oszczędność, jeżeli by wystąpiła to można ją potraktować razy cztery. Oszczędności 

w roku 2015 skutkują tym, że automatycznie pojawiają się oszczędności w roku 2016 itd.  

 

T. Grobelny zapytał się jakby wyglądały usługi, bo niektóre usługi są wykonywane przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w ramach jego budżetu?  

 

Skarbnik wyjaśnił, że Zarząd Dróg Powiatowych przedstawi za okres 2014, 2013 

sprawozdanie, jakie usługi sami wykonują i wtedy będzie można te koszty policzyć ile  

to kosztuje poprzez wykonawstwo pracowników ZDP a ile by to kosztowało, gdybyśmy 

usługę zlecali na zewnątrz.  

 

Starosta oznajmił, że czekamy za tym opracowanie, które zostało zlecone do przygotowania 

z trzech ostatnich lat Zarządowi Dróg Powiatowych. Ile było wyremontowanych chodników 

w kilometrach. Chcemy radnym pokazać porównanie, co dostawaliśmy za te pieniądze, a co 

możemy dostać. Szczegółowe opracowanie i analizę sytuacji to moja w tym będzie rola  

i p. Skarbnika, prawników, żeby wszystkim radnym głośno i dokładnie przekazać na sesji  

i w materiałach i w prezentacji, żeby każdy przy głosowaniu miał całkowitą wiedzę  

i świadomość sytuacji. Uważam, że sam fakt likwidacji tej jednostki jest zasadny według 
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mnie. Nie walczymy tu o oszczędności w skali roku 10.000 zł, 20.000 zł, ale o 400.000 zł, 

może więcej.  

Na następnym Zarządzie przygotowana będzie pełna informacja, która zostanie przekazana 

radnym na sesji grudniowej.  

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

                 Protokołowała  

 

            Agnieszka Przymusińska 

 

 

     

Członkowie Zarządu 
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