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Protokół Nr 174/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 20 sierpnia 2018 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 20 sierpnia 2018 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, 

3. Sławomir Frydryszak – Główny Specjalista ds. ochrony środowiska. 

 

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 i Wicestarosta 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 173/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 31 lipca 2018 r. 

4. Zapoznanie się z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.8  

i przyjęcie do budżetu powiatu zwiększonej dotacji w dziale 801. 

5. Zapoznanie się z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2018.8  

i przyjęcie do budżetu powiatu zwiększonej dotacji w dziale 852. 

6. Zapoznanie się z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.286.2018.7  

i przyjęcie do budżetu powiatu zwiększonej dotacji w dziale 852. 

7. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie  

nr PF-0332.34.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

8. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III.0303/32/18  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

9. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III.0303/33/18  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 
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10. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.31.2018  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

11. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

nr FN.3011.22.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

12. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

nr FN.3011.23.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

13. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

nr FN.3011.24.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

14. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr D.1101.1.2018 dotyczące wyrażenia zgody na zatrudnienie. 

15. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr D.1101.2.2018 dotyczące wyrażenia zgody na zatrudnienie. 

16. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr D.410.55.2018 dotyczące wyrażenia opinii. 

17. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr D.44.11.2018.MS dotyczące wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia 

szkoły. 

18. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr D.44.12.2018.MS dotyczące wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia 

szkoły. 

19. Zapoznanie się z pismem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

dotyczącym przewidywanego wykonania budżetu za rok 2018. 

20. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr ZSS.3101.13.2018  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

21. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.6.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

22. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.29.2018  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

23. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.7011.3.2018.GK dotyczące 

Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - 

Mosty dla Regionów na lata 2018 - 2025. 

24. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.5.2018.GK w sprawie zmian w 

planie finansowym na 2018 rok. 
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25. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.041.1.2018.GK z prośbą o zajęcie 

stanowiska. 

26. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.6.2018.GK w sprawie 

dokonania zmiany nazwy zadania. 

27. Zapoznanie się z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu  

nr DKL-3113-9/18 dotyczące dotacji, którą należy przyjąć do planu finansowego  

na 2018 r. 

28. Zapoznanie się z korespondencją Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu. 

29. Zapoznanie się z korespondencją Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Poznaniu dotyczącym strat w infrastrukturze spowodowane nawałnicą z sierpnia 

2018 r. 

30. Zatwierdzenie projektu postanowienia dot. zaopiniowania projektu "Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Jarocin na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 2025 r." 

31. Zapoznanie się z Postanowieniem nr 22/I/18 Komisarza wyborczego w Kaliszu  

w sprawie podziału powiatu jarocińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

32. Rozpatrzenie pisma Mieszkańców Potarzycy dotyczące wniosku o przebudowę drogi 

powiatowej nr 4206 P Rusko - Potarzyca - Golina. 

33. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Jarocinie nr WR-RGK.723.231.2018 

dotyczące zawiadomienia. 

34. Zaliczki na projektach - podsumowanie na dzień 31.07.2018 

35. Finansowanie przedsięwzięć zapisanych w WPF wg stanu na dzień 31.07.2018 r. 

36. Zaangażowanie przedsięwzięć zapisanych w WPF wg stanu na dzień 31.07.2018 r. 

37. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.19.2018.KB w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez 

Powiat Jarociński. 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie opracowania planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 

2018 rok. 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. 
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41. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w 

sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi na 2018 r. 

42. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w 

sprawie opracowania planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 

2018 rok. 

43. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr LVII/377/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej województwu 

Wielkopolskiemu w latach 2018 - 2020. 

44. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

zasad ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

45. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2018 - 2030. 

46. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. 

47. Sprawy pozostałe. 

 

Ad. pkt. 3 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 173/18 z posiedzenia Zarządu w dniu w dniu 

31 lipca 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 i Wicestarosta 

oraz St. Martuzalski zatwierdził jego treść. 

 

Ad. pkt. 4 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski przyjął do budżetu powiatu na 

2018 rok dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w dz. 801, rozdz.80153, par 2110 

o kwotę 20.742,95 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom 

samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, 
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materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Plan 

zostanie wprowadzony do budżetu powiatu po otrzymaniu pisma w sprawie wydatków 

finansowanych z ww dotacji. Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 5 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta przyjął do budżetu powiatu na 2018 rok dotację 

celową od Wojewody Wielkopolskiego w dz. 852, rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 10.637,00 

zł z przeznaczone są dla powiatów na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy 

społecznej. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 6 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta przyjął do budżetu powiatu na 2018 rok dotację 

celową od Wojewody Wielkopolskiego w dz. 852., rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 23.284,00 

zł z przeznaczone są dla powiatów na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy 

społecznej. Zmiana wysokości dotacji wynika z korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc 

finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2018 r. Plan zostanie 

wprowadzony do budżetu powiatu po otrzymaniu pisma w sprawie wydatków finansowanych 

z ww dotacji. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 7 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.34.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 

rok. Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Komendant zwrócił się o zmiany w planie finansowym na 2018 rok pomiędzy paragrafami.  

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt. 8 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-

III.0303/32/18 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. Pismo stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. Jest to pismo o podział przyznanej dotacji. 
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Zmiany wynikają z wypłaty odszkodowania w kwocie 1190,00 zł z PZU po zgłoszeniu 

uszkodzenia telefonu przez mieszkańca. 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany w budżecie, które zostaną wprowadzone na sesji wrześniowej. 

 

Ad. pkt. 9 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-

III.0303/33/18 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. Pismo stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu. 

Zmiany planu w obrębie wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego 

zwiększającego plan dotacji celowej na rok 2018 o kwotę 10.637,00 zł.  

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt. 10 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.31.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. Pismo stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Z uwagi na powstałe oszczędności w wysokości 12 423,00 zł po wykonaniu remontu dachu, na 

który pierwotnie zaplanowano 64 821,00 zł, a wydano 52 398,00 zł Powiatowy Urząd Pracy w 

Jarocinie prosi o przesunięcie kwoty 5 000,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na malowanie 

pomieszczeń biurowych, wymianę wykładzin oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół 

urzędu. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski wyraził zgodę  

na realizację ww zadań. Natomiast przeniesienia w planie wydatków jednostki zostaną 

wprowadzone we wrześniu.  
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Ad. pkt. 11 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie nr FN.3011.22.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. Pismo 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Zmiany wynikają ze zwiększonego planu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na rok 2018 

o kwotę 25.925,00 zł. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany.   

Ad. pkt. 12 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Jarocinie nr FN.3011.23.2018 z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2018 rok  

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Zmiany wynikają ze zwiększonego planu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na rok 2018 

o kwotę 1006,00 zł. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany.   

 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Jarocinie nr FN.3011.23.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2018 rok  

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Jednostka dokonuje zmian w związku z opłaceniem składek jednego z trenerów na 

realizującego program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stanowiących 

przemoc w rodzinie. Środki pochodzą z dotacji celowej na rok 2018.  

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany.   
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Ad. pkt. 13 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Jarocinie nr FN.3011.24.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. Pismo 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Zmiany wynikają ze zwiększonego planu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na rok 2018 

o kwotę 801,00 zł. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt. 14 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski rozpatrzył pismo Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr D.1101.1.2018 i wyraził zgodę na zatrudnienie 

w roku szkolnym Pana Macieja Czechaka posiadającego tytuł wykwalifikowanego 

maszynisty offsetowego jako nauczyciela przedmiotów zawodowych w technikum Grafiki 

i Poligrafii Cyfrowej w wymiarze 9/18 godz. tygodniowo. Pismo stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

 

Ad. pkt. 15 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski rozpatrzył pismo Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr D.1101.2.2018 i wyraził zgodę na zatrudnienie 

w roku szkolnym Pana Krzysztofa Gniatczyka posiadającego tytuł mgr inż. Budownictwa 

lądowego jako nauczyciela przedmiotów zawodowych w technikum Budowlanym w 

wymiarze 16/18 godz. tygodniowo. Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 16 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski rozpatrzył pismo Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr D.410.55.2018.MS i wyraził pozytywną opinią w 

sprawie powołania Pana Roberta Strzeleckiego, nauczyciela przedmiotów 

informatycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie na funkcję 

wicedyrektora szkoły. Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Ad. pkt. 17 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski zapoznał się z pismem Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr D.44.11.2018.MS i wyraził zgodę na 

nauczanie indywidualne dla ucznia szkoły w roku szkolnym 2018/2019 w ilości 16,5 godzin 

tygodniowo w ramach obecnego planu jednostki. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 18 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski zapoznał się z pismem Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr D.44.12.2018.MS i wyraził zgodę na 

nauczanie indywidualne dla ucznia szkoły w roku szkolnym 2018/2019 w ilości 16 godzin 

tygodniowo w ramach obecnego planu jednostki. Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 19 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski zapoznał się z pismem Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie dotyczącym przewidywanego wykonania 

budżetu za rok 2018. Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 20 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie  

nr ZSS.3101.13.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. Pismo stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Środki z dotacji celowej przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.  

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany.  Plan zostanie wprowadzony do budżetu szkoły po opracowaniu planu 

wydatków na to zadanie w urzędzie.  

 

Ad. pkt. 21 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.042.6.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. Pismo stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu. 
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Wprowadzenie niniejszych zmian podyktowane jest otrzymaniem informacji o wynikach 

weryfikacji wniosku o płatność, w którym Instytucja Zarządzająca informuje o uznaniu 

wydatków w kwocie 68,70 zł przeznaczonych na koszty związane z odbywaniem staży 

zawodowych - zakup wyposażenia stanowiska (apteczka) za niekwalifikowalne. Zmiany te są 

konieczne celem realizacji projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół 

Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach”. Ze względu na poniesienie przez szkołę tego wydatku 

w 2017 roku zwrot ww kwoty niekwalifikowalnej nastąpi w paragrafie 2910. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt. 22 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.29.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. Pismo stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Zmiany dotyczą zwiększenia środków na zadania z zakresu kultury w związku ze złożonymi 

wnioskami. Oszczędności w dziale sport wynikają ze zwrotu dotacji przyznanej stowarzyszeniu 

Fair Play Żerków. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt. 23 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.7011.3.2018.GK 

dotyczące Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 

Drogowej - Mosty dla Regionów na lata 2018 - 2025. Pismo stanowi załącznik nr 21 do 

protokołu. 

 

Wydział Rozwoju informuje, że ustanowiono Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i 

Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów na lata 2018-2025. Przedmiotowy 

program zakłada budowę i modernizację odcinków dróg samorządowych wraz z mostami ze 

wskazaniem 21 priorytetowych przepraw mostowych do dofinansowania w tym jeden 
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pomiędzy gminami: Żerków i Miłosław. Dofinansowanie może wynieść 80% przy minimalnym 

wkładzie własnym 20% wartości przedsięwzięcia i będzie przeprowadzone dwuetapowo: 

- Etap I – nabór wniosków na wykonane dokumentacji projektowej (potrwa od 16 sierpnia 

2018 r. do 29 marca 2019 r.) Wykonanie dokumentacji projektowej musi zakończyć się do 

grudnia 2022 roku. Na tym etapie Wnioskodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia budowy 

przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi w terminie 3 lat  

od zakończenia realizacji zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji w ramach 

Programu.  

- Etap II- realizacja przedmiotowej inwestycji do 2025 roku.  

Wnioskodawcą w ww. programie może być jednostka samorządu terytorialnego będąca 

zarządcą drogi w ciągu której ma powstać przeprawa mostowa lub jednostka która przejęła 

zadanie w tym zakresie od innej jednostki samorządu terytorialnego tego samego szczebla  

na mocy porozumienia. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski podjął decyzję  

o nieprzystąpieniu do programu z uwagi na brak środków finansowych.  

 

Ad. pkt. 24 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.5.2018.GK w 

sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. Pismo stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu. 

Uzasadnienie zmian: 

Konieczność wprowadzenia zmian w rozdziale 60014 § 6050 wynika ze zmniejszenia  

o kwotę 327.575,00 zł ( tj. 193.465,16 zł środki rezerwy subwencji oraz 134.109,84 zł środki 

własne) wydatków zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu w Magnuszewicach”  

z kwoty 3.526.523,00 zł na 3.198.948,00 zł. 

Jednocześnie wnioskuję o przesunięcie kwoty 193.465,16 zł stanowiącej środki z rezerwy 

subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P Góra 

– Nosków” oraz  zmniejszeniu środków własnych tego zadania o kwotę 193.465,16 zł.  

W związku z powyższym wartość wydatków inwestycyjnych zadania pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4183P Góra – Nosków” nie ulega zmianie i wynosi 4.425.000,00 zł.  

Ww. zmiany skutkują, że dochody w kwocie 1.897.500,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej będą 

przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu w Magnuszewicach”  
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w kwocie 1.704.034,84 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

4183P Góra – Nosków” w kwocie 193.465,16 zł. 

Ponadto zwracam się o zwiększenie wydatków w: 

-  rozdziale 85111 §6060 z kwoty 75.000,00 zł do 375.000,00 zł tj. o 300.000,00 zł  

z przeznaczeniem na zakup karetki,  

-  rozdziale 60014 §4300 z kwoty 270.000,00 zł do 297.575,00 zł tj. o 27.575,00 zł na bieżące 

utrzymanie zieleni. 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt. 25 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.041.1.2018.GK z 

prośbą o zajęcie stanowiska. Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Wydział Rozwoju informuje, że Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór wniosków  

na dofinansowanie zadań proponowanych do realizacji w roku 2019 na zasadach określonych 

w programie wieloletnim pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019. Dofinansowanie jednego zadania ze środków Programu nie może 

przekroczyć kwoty 3 mln złotych i nie może stanowić więcej niż 50% kosztów 

kwalifikowanych realizacji zadania. Wnioski o dofinansowanie zadań należy składać od 1 do 

15 września 2018 r. W założenia programowe wpisuje się zadanie pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4202P Magnuszewice – Kotlin”, na które opracowana została dokumentacja 

projektowa. Wartość kosztorysowa przedmiotowego zadania wynosi około 6,5 mln zł.  

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski podjął decyzję o 

złożeniu wniosku o dofinansowanie na ww. zadanie.  

 

Ad. pkt. 26 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.6.2018.GK w 

sprawie dokonania zmiany nazwy zadania. Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się o dokonanie zmiany nazwy zadania w dziale 851, rozdziale 85111, § 6060 

z „Zakup karetki” na „Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala 

Powiatowego w Jarocinie”.  
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Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski wyraził zgodę  

na zmianę nazwy zadania.  

 

Ad. pkt. 27 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski zapoznał się z pismem 

Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3113-9/18 i przyjął do planu 

finansowego na 2018 r. dotację, która związana jest z organizacją i przeprowadzeniem 

wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. Pismo stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 28 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski zapoznał się z korespondencją 

Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

W związku z koniecznością aktualizacji „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego” należy zaopiniować projekt 

aktualizacji z dnia 9 sierpnia 2018 r. 

 

Ad. pkt. 29 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski zapoznał się z korespondencją 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotyczącym strat w infrastrukturze 

spowodowane nawałnicą z sierpnia 2018 r. Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o wydaniu przez komisję 

Europejską komunikatu w sprawie przyznania Polsce środków finansowych z Funduszu 

Solidarności UE na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku. Celem Funduszu jest 

m.in. uzupełnienie wysiłków zainteresowanych starostw/gmin i pokrycie części ich wydatków 

publicznych związanych z następującymi działania nadzwyczajnymi tj. przywrócenia do 

sprawnego stanu technicznego infrastruktury i zakładów w obszarach energii, wodociągów i 

kanalizacji, telekomunikacji, transportu, zdrowia i szkolnictwa.  
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Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie podjął decyzje, że 

Starostwo Powiatowe w Jarocinie nie będzie aplikowało o środki, ponieważ nie poniosło ww. 

wydatków.  

 

Ad. pkt. 30 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski zapoznał się z projektem 

postanowienia dot. zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Jarocin na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 2025 r." Pismo stanowi załącznik nr 28 do 

protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie podjął decyzje  

o rozpatrzeniu tej sprawy w późniejszym termin po otrzymaniu szczegółowych informacji od 

p. Frydryszaka, który udzielając wyjaśnień koncentrował się jedynie na korelacji z programem 

powiatowym.. 

 

Ad. pkt. 31 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski zapoznał się z Postanowieniem 

nr 22/I/18 Komisarza wyborczego w Kaliszu w sprawie podziału powiatu jarocińskiego 

na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  

w każdym okręgu wyborczym. Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 32 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski zapoznał się z pismem 

Mieszkańców Potarzycy dotyczące wniosku o przebudowę drogi powiatowej nr 4206 P 

Rusko - Potarzyca - Golina. Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Inwestycja nie została zaplanowana w budżecie powiatu na 2018 r. Jednocześnie Zarząd 

Powiatu rozpatrzy wniosek w przedmiotowej sprawie przy projektowaniu budżetu powiatu na 

2019 rok. 

 

Ad. pkt. 33 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski zapoznał się pismem Urzędu 

Miejskiego w Jarocinie nr WR-RGK.723.231.2018 dotyczące uzgodnienia rozwiązania 
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przestrzennego koncepcji projektowej modernizacji ul. Poznańskiej i Wojska Polskiego 

w Jarocinie. Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie podjął decyzje  

o przekazaniu pisma do wydziału merytorycznego celem przygotowania opinii. 

 

Ad. pkt. 34 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski zapoznał się z informacją Pana 

Skarbnika dotyczącą zaliczek na projektach - podsumowanie na dzień 31.07.2018. Pismo 

stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 35  

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

przedsięwzięć zapisanych w WPF wg stanu na dzień 31.07.2018 r. Propozycje przygotował 

Skarbnik Powiatu. Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu 

 

Ad. pkt. 36  

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

przedsięwzięć zapisanych w WPF wg stanu na dzień 31.07.2018 r. Informację przygotował 

Skarbnik Powiatu. Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu 

 

Ad. pkt. 37  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-

DP.3026.19.2018.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. Pismo stanowi 

załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Uzasadnienie zmian:  

1. w § 6050 zmniejszyć zadanie: 

• „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna – Sucha - Parzew” z kwoty 8 056 000,00 

zł na kwotę 7 936 000,00 zł czyli o 120 000,00 złotych; 

          2.  w § 6050 utworzyć zadanie: 

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 4192P w zakresie dobudowy chodnika  

w miejscowości Kretków” na kwotę 120 000,00 złotych. 
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Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt. 38  

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski rozpatrzył projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla 

dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski podjął uchwałę jednogłośnie  

i ustalił wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez 

Powiat Jarociński w następującej wysokości: 

Dodatek funkcyjny dla dyrektora: 

 

a) I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie  - 2 400 zł, 

                 

b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1 w Jarocinie –  2 400 zł, 

 

c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Jarocinie – 2 600 zł, 

 

d) Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach –  2 200 zł,               

 

e) Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie – 2 200 zł, 

 

f) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – 1 600 zł.                 

 

Ad. pkt. 39  

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski rozpatrzył projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie opracowania planu 

finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

P. Skarbnik - uchwała proceduralna po sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. 

 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski podjął uchwałę jednogłośnie. 
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Ad. pkt. 40 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski rozpatrzył projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

I. Zwiększa się plan dochodów                         o kwotę          45.369,00 zł 

 

Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 7.000,00 zł 

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany  o kwotę  7.000,00 zł 

Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie 

z pismem Wojewody Wielkopolskiego  

nr FB-I.3111.241.2018.4.  

 

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.637,00 zł 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej   o kwotę  10.637,00 zł 

Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie 

z pismem Wojewody Wielkopolskiego  

nr FB-I.3111.230.2018.8.  

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej o kwotę 1.807,00 zł 

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania  

o niepełnosprawności   o kwotę  1.807,00 zł 

Zwiększenia planu dotacji celowej zgodnie 

z pismami Wojewody Wielkopolskiego  

nr FB-I.3111.50.2018.3 w kwocie 801 zł  

oraz FB-I.3111.232.2018. w kwocie 1.006,00 zł. 

 

Dział 855 –Rodzina o kwotę 25.925,00 zł 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin o kwotę  25.925,00 zł 

Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie 

z pismem Wojewody Wielkopolskiego  

nr FB-I.3111.255.2018.4. 

 

 

II. Zwiększa się plan wydatków                         o kwotę         90.160,00 zł 
 

Dział 600 –Transport i łączność o kwotę 4.000,00 zł 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę  4.000,00 zł 

Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem  

na zabezpieczenie środków w §4260.  

 

Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 7.000,00 zł 

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany  o kwotę  7.000,00 zł 

Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną 

dotacją celową z przeznaczeniem na przystosowanie  
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pomieszczeń i wyposażenia urzędu Inspektoratu 

do wymogów RODO.   

 

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 868,00 zł 

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe  o kwotę  868,00 zł 

Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem 

na zabezpieczenie środków na koszty usług tłumaczenia 

korespondencji przychodzącej do urzędu Starostwa.   

 

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa  o kwotę 39.423,00 zł 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej   o kwotę  39.423,00 zł 

Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem 

na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza KP PSP 

w Jarocinie.    

 

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.637,00 zł 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej   o kwotę  10.637,00 zł 

Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją 

z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup środków 

żywności oraz leków i materiałów opatrunkowych 

dla mieszkańców DPS-u.  

 

 

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej o kwotę 1.807,00 zł 

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania  

o niepełnosprawności    o kwotę  1.807,00 zł 

Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną 

dotacją celową z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych 

związanych z wydawaniem legitymacji dokumentujących 

niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności 

(§4210 +1.006 zł) oraz na koszty związane z opłaceniem 

korespondencji (§4300 +801 zł).  

 

Dział 855 –Rodzina o kwotę 25.925,00 zł 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin o kwotę  25.925,00 zł 

Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną  

dotacją celową z przeznaczeniem na realizację programu 

„Dobry start”.  

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę 500,00 zł 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność  o kwotę  500,00 zł 

Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem 

na dofinansowanie wydania okolicznościowego biuletynu 

z okazji 50-lecia Rodzinnych Ogródków Działkowych „Krokus” 

Jarocin.  
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III. Zmniejsza się plan wydatków                          o kwotę    44.791,00 zł 

Dział 600 –Transport i łączność o kwotę 4.000,00 zł 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę  4.000,00 zł 

Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem  

na zabezpieczenie środków w §4260.  

 

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 868,00 zł 

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe  o kwotę  868,00 zł 

Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem 

na zabezpieczenie środków na koszty usług tłumaczenia 

korespondencji przychodzącej do urzędu Starostwa.   

 

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa  o kwotę 39.423,00 zł 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej   o kwotę  39.423,00 zł 

Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem 

na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza KP PSP 

w Jarocinie.    

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę 500,00 zł 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność  o kwotę  500,00 zł 

Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem 

na dofinansowanie wydania okolicznościowego biuletynu. 

 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski podjął uchwałę jednogłośnie. 

 

Ad. pkt. 41 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski rozpatrzył projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2018 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

Uchwała ma charakter proceduralny.  

 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski podjął uchwałę jednogłośnie. 

 

Ad. pkt. 42 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski rozpatrzył projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu 
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finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

Uchwała ma charakter proceduralny.  

 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski podjął uchwałę jednogłośnie. 

 

Ad. pkt. 43 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski zatwierdził projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/377/18 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej województwu Wielkopolskiemu w latach 2018 - 2020. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 44 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski zatwierdził projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół oraz placówek 

prowadzonych przez Powiat Jarociński. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do 

protokołu. 

 

Ad. pkt. 45 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski zatwierdził projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 43 do protokołu. 

 

Oprócz podjętych uprzednie przez zarząd decyzji, dokonano zmiany nazwy zadania 

w rozdziale 85111 p. 6060 było: ,,Zakup karetki’’ będzie: ,,Dostawa karetki wraz 

z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie’’. 

 

Ad. pkt. 46 

Zarząd w składzie Starosta i Wicestarosta oraz St. Martuzalski zatwierdził projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 



21 

 

Ad. pkt. 47 

 

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

 


