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Protokół Nr 166/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 24 maja 2018 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 24 maja 2018 r. został ustalony przez  

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

W posiedzeniu uczestniczyli także: 

1. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu, 

2. Jan Bartczak – Sekretarz Powiatu, 

3. Krzysztof Sobczak – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

4. Marek Sobczak – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Jarocinie. 

 

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, Zb. 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 165/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 15 maja 2018 r. 

4. Zapoznanie się z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

nr PZ.5564.51.3.2018 dotyczącym stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowalnym. 

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

GK.3121.10.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

6. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN-

GN.3026.1.2018.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

7. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.15.2018.KB w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2018 rok. 
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8. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4323.31.2018 w 

sprawie zatrudnienia nauczyciela informatyki. 

9. Przyjęcie do wiadomości pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dotyczące 

projektów finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego. 

10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach nr ZSP-

B.302.8.2018.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

11. Rozpatrzenie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarocinie nr P.P-P 

140.4.2018 dotyczącego przyznania dodatkowych środków na szkolenie pracowników. 

12. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 

PINB.311.2.4.2018.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

13. Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nr A-OB-

BR.0014.70.2018. 

14. Zapoznanie się z pismem NSZZ Ratowników Medycznych Południowej Wielkopolski 

Koło w Jarocinie.\ 

15. Przyjęcie do wiadomości pisma Pana Zbigniewa Kuzdżała dotyczące rezygnacji z 

członka zarządu. 

16. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie nr WR-RGK.723.157.2018 

dotyczące wyrażenia opinii. 

17. Zapoznanie się z pismem rodziców uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

2 w Jarocinie. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarocinie. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podania do 

publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

21. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

rezygnacji członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego Pana Zbigniewa Kuzdżała. 

22. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w 

sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego. 

23. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 
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24. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 

rok. 

25. Sprawy pozostałe. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 165/18 z posiedzenia Zarządu w dniu  

w dniu 15 maja 2018 r. 

 

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

 

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

Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zatwierdził jego treść. 

 

Ad. pkt 4  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zapoznał się  

z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nr PZ.5564.51.3.2018 

dotyczącym stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności 

wykonania obiektu z projektem budowalnym. Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 
Pan Marek Sobczak wyjaśnił, że Straż Pożarna wniosła sprzeciw, co do użytkowania ciągu 

komunikacyjnego klatek schodowych po zainstalowaniu windy dla niepełnosprawnych. 

Dlatego, że każda inwestycja, która nazywa się przebudową powoduje to, że należy 

dostosować ciągi komunikacyjne do obowiązujących przepisów. Dzisiaj przepisy 

przeciwpożarowe są tak obostrzone, że praktycznie na każdym piętrze by trzeba zbudować 

wydzielenie dymne w postaci specjalnych drzwi określonych przepisami, właz oddymiający 

w poszyciu dachowym. Na dzisiaj jak szacowaliśmy, żeby dostosować klatkę schodową do 

obowiązujących przepisów to koszty wynoszą około 70 000,00 zł netto. Dyrektor dodał, że 

winda została odebrana przez UDT i może służyć swoim celom.  

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski podjął decyzję, że 

w tym roku nie będzie wykonane dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących 

przepisów, z powodu braku środków finansowych.  
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Ad. pkt 5 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w 

Jarocinie nr GK.3121.10.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. Pismo 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Środki finansowe będą przeznaczone na wypłatę delegacji dla nauczycieli, którzy podjęli 

studia podyplomowe związane z wykonywaną pracą. Ponadto środki te zostaną wykorzystane 

przez nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne dla nowych uczniów.  

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 6  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr GGN-GN.3026.1.2018.ZM w sprawie zmian w planie finansowym 

na 2018 rok. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Pan Krzysztof Sobczak wyjaśnił, że utworzenie nowego paragrafu 6060 – wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 123 000,00 zł zostanie przeznaczona na 

zrealizowanie inwestycji: „Wdrożenie modułów aplikacyjnych do obsługi e – komorników i 

rzeczoznawców majątkowych. Uruchomienie dwóch nowych e – usług: e- komornik oraz e-

rzeczoznawca”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu. Aktualnie zaszła konieczność 

zmian w kategoriach części wydatków i przeznaczenie wzmiankowanej kwoty na wydatki 

inwestycyjne. Zgodę w tej sprawie ma wydać Urząd Marszałkowski. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

 

Ad. pkt. 7  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-

DP.3026.15.2018.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. Pismo stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 
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W związku z przyznaniem dla Powiatu Jarocińskiego kwoty 1 897 500,00 zł  

ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji 

drogowej pod nazwą „Przebudowa mostu w Magnuszewicach” Referat Dróg Powiatowych 

zwraca się prośbą o ujęcie w planie finansowym na rok 2018: 

w dochodach kwoty 1 897 500,00 zł: 

 dział 758     -  Różne rozliczenia 

 rozdział 75802  - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

 paragraf 6180  - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych  

i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych  

w granicach miast na prawach powiatu. 

oraz dokonanie zmian w wydatkach: 

w rozdziale 60014 w § 6050 zwiększenie zadania: 

 „Przebudowa mostu w Magnuszewicach” z kwoty 1 629 023,00 zł na kwotę 

3 526 523,00 zł czyli o kwotę 1 897 500,00 zł. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 8  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zapoznał się z 

pismem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4323.31.2018 w sprawie 

zatrudnienia nauczyciela informatyki. Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych przekazał pismo dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie w sprawie zatrudniania Pani Joanny Wojtaszek – 

nauczyciela informatyki.  

Na podstawie art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę 

i ich zespoły może nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub 

umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, 

w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych, jeżeli w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe 

zapewnienie nauczycielowi prowadzenia zajęć w wymiarze, co najmniej 1/2 obowiązkowego 

wymiaru zajęć.  
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Wydział poinformował, że po przeanalizowaniu projektów arkuszy organizacyjnych szkół                 

na rok szkolny 2018/2019 nie ma możliwości uzupełnienia etatu dla ww. nauczycielki                  

w żadnej z podległych placówek. 

 

Ad. pkt. 9  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski przyjął do 

wiadomości pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dotyczące projektów 

finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Pismo 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych realizuje pięć projektów, które uzyskały dofinasowanie 

w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 

na lata 2014-2020: 

1. „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” 

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

3. „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo—Biznesowych w Tarcach”  

4. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie: 

5. „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie 

jarocińskim” 

 

W załączeniu przekazał zestawienia Wniosków sprawozdawczych/o zaliczkę/o refundację 

złożonych, w trakcie realizacji projektów, tj. od 30 grudnia 2016 r. do dnia dzisiejszego, do 

Instytucji Zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 

Ad. pkt. 10 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w 

Tarcach nr ZSP-B.302.8.2018.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się o zmiany w planie finansowym na 2018 rok pomiędzy paragrafami.  
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Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 11  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 

Jarocinie nr P.P-P 140.4.2018 dotyczącego przyznania dodatkowych środków na 

szkolenie pracowników. Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Pani Dyrektor zwróciła się o dodatkowe środki na szkolenie pracowników Poradni w zakresie 

mediacji w szkole w wysokości 4 400,00 zł. W szkoleniu weźmie udział 11 pracowników 

pedagogicznych Poradni, którzy w następnych latach w ramach pracy placówki, będą 

propagować ww. formę w szkołach na terenie naszego powiatu.  

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 12  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

nr PINB.311.2.4.2018.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. Pismo 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Powiatowy Inspektor zwrócił się o zmiany w planie finansowym na 2018 rok pomiędzy 

paragrafami.  

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 13  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  

nr A-OB-BR.0014.70.2018. Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego na posiedzeniu  

w dniu 21 maja 2018 r. podjęła wniosek do Zarządu Powiatu o opracowanie koncepcji budowy 

hospicjum oraz opracowanie harmonogramu działań w tym zakresie.  
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Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

uznał wniosek za zasadny i podjął decyzję o przekazaniu go celem wykonania koncepcji i 

harmonogramu do Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”. 

 

Ad. pkt. 14  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zapoznał się  

z pismem NSZZ Ratowników Medycznych Południowej Wielkopolski Koło w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ratownicy Medyczni zwrócili się z prośbą do Zarządu o spotkanie. Pan Martuzalski 

poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Ratowników z Panem Leszkiem 

Mazurkiem – Prezesem Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”.  

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

podjął decyzję, aby Prezes Szpitala przedstawił rozliczenie środków od Wojewody 

przeznaczone na płace dla ratowników medycznych zatrudnionych w Spółce „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie”.  

 

Ad. pkt. 15  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski przyjął do 

wiadomości pismo Pana Zbigniewa Kuzdżała dotyczące rezygnacji z członka zarządu. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu 

 

Pan Kuzdżał złożył rezygnację z członka zarządu z dniem 27 czerwca 2018 r.  

 

Ad. pkt. 16  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski przyjął do 

wiadomości pismo Urzędu Miejskiego w Jarocinie nr WR-RGK.723.157.2018 dotyczące 

wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia drogi powiatowej tj. Al. Niepodległości do 

kategorii drogi gminnej z dniem 01.01.2019 r. Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu 

 

W sprawie przedłożonego wniosku opinie przedstawi Referat Dróg, po przeprowadzeniu 

stosownej analizy. 

  

 



9 

 

Ad. pkt. 17  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zapoznał się  

z pismem rodziców uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu 

 

Zarząd wysłuchał obszernych wyjaśnień p. M. Sobczaka, dyrektora ZSP nr 1 w Jarocinie, z 

których wynika, że córka wnioskodawców jest uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie posiadającą orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność wynikającą z braku widzenia dalej 

orzeczenie. Przedmiotowy dokument w tym zakresie został dostarczony do szkoły w dniu 

23.03.2018 r.  

    W placówce obecnie uczy się 11 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Środki finansowe, posiadane przez szkołę przeznaczane są na zapewnienie zajęć 

i pomocy dydaktycznych dla wszystkich tych uczniów 

    Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 r. 

poz. 1578) dla uczennicy Anny Zielińskiej powołany został zespół do opracowania 

Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dalej IPET. Zespół ten spotkał się w 

dniu 19.04.2018 r. i brali w nim udział rodzice uczennicy. Zespół dokonał 

wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczennicy w szkole oraz stworzył IPET, w 

którym zawarte zostały zalecenia zawarte w przedmiotowym orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Na podstawie IPET m.in. nauczyciele dostosowują wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczennicy, organizowane są zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin w 

tygodniu (zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia o ramowych planach nauczania), 

organizowane są dodatkowe zajęcia ruchowe oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, określony został zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami 

uczennicy, zakupiony został sprzęt specjalistyczny w postaci powiększalnika za kwotę ponad 

5 tysięcy złotych. 

Odnosząc się do zarzutu związanego z brakiem odpowiednich zajęć z tyflopedagogiem 

Zarząd usłyszał, że nauczyciel zatrudniony do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczennicą 

posiada pełne kwalifikacje uprawniające go do realizacja tych zajęć. Z zapisów znajdujących 

się w dokumentacji bieżącej szkoły (realizacja zajęć w dzienniku elektronicznym) 

jednoznacznie wynika, że tematyka zajęć z tyflopedagogiem obejmuje zalecenia zawarte w 
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orzeczeniu oraz IPET. Realizowane są m.in. zajęcia z nauki pisma Braillea, ćwiczenia 

koordynacji słuchowo-ruchowej i orientacji kierunkowej, rozwijanie zainteresowań 

uczennicy, zaspokajanie potrzeb, pokonywanie trudności w zdobywaniu wiedzy. 

Zajęcia w zakresie rehabilitacji ruchowej dla uczennicy zostały dla uczennicy zorganizowane 

w wymiarze 1 godziny w tygodniu. 

 

Szkoła wywiązuje się swych obowiązków, w orzeczeniu zespół orzekający wyraźnie wskazał, 

że najkorzystniejszą dla orzekanej formą dalszego kształcenia jest nauka w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla dzieci niewidomych. Gdyby tylko rodzice 

zdecydowali się na realizację tego zalecenia, większość zajęć specjalistycznych, w tym zajęcia 

rewalidacyjne, mieliby zapewnione nieodpłatnie. Zdecydowali się jednak na umieszczenie 

córki w szkole ogólnodostępnej, która z zapisów prawnych realizuje znacznej mniejszy zakres 

zajęć specjalistycznych dla takich uczniów. 

Dyrektor potwierdził, że prowadzi z rodzicami uczennicy obszerną korespondencję i 

na bieżąco udziela odpowiedzi na pisma, pomimo znamion pomówienia pod jego adresem oraz 

adresem szkoły w otrzymywanej korespondencji.  

         Dyrektor nie zgodził się ze stwierdzeniem, że nie zrobił nic, aby wykonać kolejny ze 

swoich obowiązków, wynikający z KN dotyczący zapewnienia pomocy nauczycielom w 

realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym. Szkoła na bieżąco w ramach posiadanych 

środków finansowych, deleguję pracowników na różnego rodzaje formy doskonalenia 

zawodowego. W związku z przyjęciem do szkoły uczennicy wnioskodawców już na początku 

września 2017 roku, zorganizowane zostało dla nauczycieli spotkanie z tyflopedagogiem, 

pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie. Dodatkowo na stronie 

internetowej szkoły w zakładce dla nauczycieli umieszczone zostały materiały dla nauczycieli 

do pracy z uczniem niedowidzącym i niewidomym. O działaniach tych dyrektor informował 

na bieżąco rodziców uczennicy. 

   Odnosząc się do kwestii rzekomego naruszenia przepisów Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego dyrektor wskazał, że dochowuje terminów i procedur i na potwierdzenie 

swoich słów udostępnił do wglądu członkom Zarządu obszerną korespondencją z rodzicami 

niepełnosprawnej uczennicy. 
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Ad. pkt. 18  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w 

sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarocinie. Projekt 

uchwały załącznik nr 15 do protokołu 

 

Zarząd powołał Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie, w następującym składzie: 

1) Jan Szczerbań- przedstawiciel organu prowadzącego, 

2) Mariusz Stolecki  - przedstawiciel organu prowadzącego, 

3) Karolina Kowańdy  - przedstawiciel organu prowadzącego, 

4) Elżbieta Czuba - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

5) Anna Piotrowska- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

6) Elżbieta Tanaś - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

7) Sławomira Tobolska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej szkoły, 

8) Elżbieta Chlebowska- przedstawiciel Rady Pedagogicznej szkoły, 

9) Hanna Czerniak - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

10) Zbigniew Sędzicki – przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji Pracowników 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” . 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt. 19  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w 

sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu 

 

Zarząd powołał Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie, w następującym składzie: 

1) Jan Szczerbań- przedstawiciel organu prowadzącego, 

2) Mariusz Stolecki  - przedstawiciel organu prowadzącego, 

3) Karolina Kowańdy  - przedstawiciel organu prowadzącego, 

4) Elżbieta Czuba - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
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5) Anna Piotrowska- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

6) Elżbieta Tanaś - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

7) Hanna Wardeńska- przedstawiciel Rady Pedagogicznej szkoły, 

8) Wojciech Świejkowski- przedstawiciel Rady Pedagogicznej szkoły, 

9) Anna Maćkowiak - przedstawiciel Rady Rodziców szkoły, 

10) Sławomir Adamczak- przedstawiciel Rady Rodziców szkoły, 

11) Hanna Czerniak - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

12) Zbigniew Sędzicki – przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji Pracowników 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” . 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt. 20  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w 

sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 ust.1 

pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt. 21  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji członka 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego Pana Zbigniewa Kuzdżała. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu 

 

Ad. pkt. 22  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu 

Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu 

 

Zgodnie z § 59 Statutu Powiatu Jarocińskiego w skład zarządu powiatu wchodzą: Starosta, 

Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 2. Na sesji w dniu 25 maja 2018 r. Rada Powiatu 
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podjęła uchwałę o przyjęciu rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez Pana Zbigniewa 

Kuzdżała. Uchwała ta wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2018 r. W art. 31 c ust. 3 ustawy  

o samorządzie powiatowym unormowano, że w przypadku rezygnacji przez członka zarządu 

niebędącego jego przewodniczącym, Starosta obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca 

od przyjęcia rezygnacji przedstawić radzie powiatu nową kandydaturę na członka zarządu.  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że jest to termin instrukcyjny. Zważywszy na fakt, iż 

do końca obecnej kadencji Rady Powiatu pozostało około 6 miesięcy, proponuje się dokonać 

zmiany powołanego § 59 Statutu i ograniczenie liczby członków zarządu do 3, co skutkować 

będzie brakiem obowiązku po stronie Starosty przedstawienia Radzie Powiatu nowej 

kandydatury na członka zarządu. W wyniku zmian w ustawie o samorządzie powiatowym, 

które zaczną obowiązywać od nowej kadencji zachodzić będzie konieczność uchwalenia 

nowego Statutu Powiatu Jarocińskiego, który na przyszłość ureguluje kwestie dotyczące ilości 

Członków Zarządu Powiatu, w tym jego składu osobowego. 

 

Ad. pkt. 23 i 24 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zatwierdził 

autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2018 – 2030 oraz autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 20 do protokołu 

 

Autopoprawki złożone przez Zarząd Powiatu dnia 24.05.2018 r. na sesję w dniu 25.05.2018 r. 

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dla Powiatu 

Jarocińskiego kwoty 1.897.500,00 zł środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 

dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa mostu w Magnuszewicach”. 

II. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego 

polegającego na utworzeniu §4610 poprzez przeniesienie planu z §4300 w kwocie 440 zł  

z przeznaczeniem na opłatę z tytułu zwrotu kosztów postepowania kasacyjnego.  

III. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

polegającego na przeniesieniach między paragrafami: w rozdziale 80115 w kwocie 3.000 zł,  

w rozdziale 80146 w kwocie 2.000 zł oraz w rozdziale 80152 w kwocie 1.000 zł  

z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla nauczycieli, którzy podjęli studia podyplomowe 

związane z wykonywaną pracą.  
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IV. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.460,00 zł  

w związku z otrzymanym odszkodowaniem za poniesione szkody w pomieszczeniu szkolnym 

powstałych w wyniku ulewnych deszczów.  

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych poprzez utworzenie nowego zadania  

w rozdziale 71012 pn. „Wdrożenie modułów aplikacyjnych do obsługi komorników  

i rzeczoznawców majątkowych. Uruchomienie dwóch nowych e-usług: e-komornik oraz  

e-rzeczoznawca” w kwocie 123.000 zł (finansowanie z przeniesienia planu wydatków  

z zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo-Gola”).  

VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach kwoty 4.400 zł  

z rozdziału 80146 (plan finansowy Starostwa Powiatowego) do rozdziału 85446  

(plan finansowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) z przeznaczeniem na szkolenie 

pracowników Poradni. 

W związku z powyższym:   

1. W uchwale zmieniającej budżet Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.: 

w pkt 1)  

- w grupie dochodów ogółem było  77.864.503,27 zł, będzie 79.764.463,27 zł;  

- w grupie dochodów bieżących było  72.648.839,75 zł, będzie 72.651.299,75 zł; 

- w grupie dochodów majątkowych było 5.215.663,52 zł, będzie 7.113.163,52 zł, 

- po tiret siódmym dodaje się tiret w następującym brzmieniu: 

 „- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na 

drogach                  powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast powiatu

                 1.897.500 zł 

                 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały” 

w pkt 2) 

- w grupie wydatków ogółem było 93.487.893,85 zł, będzie 95.387.853,85 zł; 

- w grupie wydatków bieżących było 68.879.184,35 zł, będzie 68.881.644,35 zł; 

-w grupie wydatków majątkowych było 24.608.709,50 zł,  będzie 26.506.209,50 zł;  

- po tiret szóstym dodaje się tiret w następującym brzmieniu: 
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 „- wydatki ze środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i 

wojewódzkich                    oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach 

miast                   powiatu                        1.897.500 zł  

                  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”                  

- w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań było 13.751.796,31 zł będzie 

13.754.256,31 zł;                         

-w grupie wydatków majątkowych, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych było 

24.409.709,50 zł, będzie 26.307.209,50 zł, 

 

W pkt 5) 

- w grupie wydatków majątkowych było 24.608.709,50 zł,  będzie 26.506.209,50 zł, 

Załącznik nr 1,2 oraz 3 do zmienianej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie 

z załącznikami do niniejszych autopoprawek. 

2. W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 – 2030: 

a) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, które obejmują następujące kolumny:  

 1 – Dochody ogółem,  

 1.1 – Dochody bieżące  

 1.2- Dochody majątkowe,  

 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, 

 2- Wydatki ogółem,   

 2.1 – Wydatki bieżące 

 2.2- Wydatki majątkowe, 

 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne 

We wszystkich powyższych kolumnach zmiany dotyczą 2018 r. i wynikają z konieczności 

doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z uchwałą budżetową. 

Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszych autopoprawek.  
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Ad. pkt. 25 Sprawy pozostałe 

Nie było spraw pozostałych. 

 

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


