
Protokół Nr 17/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 02 marca 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 02 marca 2015 r. został ustalony wcześniej przez 

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

z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Tomasz Kosiński  - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, 

3. Przemysław Masłowski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

4. Alicja Staniszewska - Z-ca Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

5. Hubert Olejniczak - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa 

 

Przewodniczący Zarządu p. Bartosz Walczak rozpoczął posiedzenie, witając wszystkich 

przybyłych.  

 

Ad. pkt. 2 

Z uwagi na obecność Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, Starosta 

zaproponował przesunięcie spraw z punktów 13 i 14 tj. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO.3110.5.2015 w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. oraz pisma nr ZSO.3110.6.2015 w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę zadania w rozdziale 80120 par. 4270 zakup usług remontowych do punktów 4 i 5.  

Powyższe spowoduje zmianę numeracji pozostałych spraw. Zarząd w składzie Starosta, 

Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie, bez uwag zgodził się  

z propozycją Starosty. Następnie zatwierdzono zmieniony porządek obrad i przystąpiono do 

jego realizacji:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 13/15 z posiedzenia w dn. 11.02.2015 r., nr 14/15 

z posiedzenia w dniu 16.02.2015 r., oraz nr 15/15 z posiedzenia w dn. 18.02.2015 r.  

4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.3110.5.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 



 2 

5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.3110.6.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zadania w rozdziale 80120 

par. 4270 zakup usług remontowych. 

6. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi 

Jarocińskiemu na 2015 r. 

7. Rozpatrzenie pisma Pana Patryka Serafiniaka w sprawie wyrażenia zgody na 

podłączenie wynajmowanego lokalu do sieci światłowodowej firmy PROMAX sp. j. 

8. Zapoznanie się ze stanowiskiem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Poznaniu nr PO-WN.5173.658.1.2015 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łowęcicach. 

9. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie nr ZW-D-

237/5/2015  

w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej. 

10. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 

Jarocinie nr PZ.PT.3212.2.2015 w sprawie wsparcia finansowego zadania 

inwestycyjnego: wymiana węży w narzędziach hydraulicznych zestawu ratowniczego. 

11. Rozpatrzenie pisma Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr OB-OR.3026. 

6.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany 

uchwały  

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. 

13. Zatwierdzenie kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 

Zakrzewie. 

14. Zatwierdzenie podziału nagród i wyróżnień przyznanych najlepszym sportowcom 

Powiatu Jarocińskiego i ich trenerom za wysokie osiągnięcia sportowe w 2014 r.  

15. Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu 

Jarocińskiego nr OB-R.0014.11.2015.PA w sprawie zwrócenia się do Prezesa Szpitala 

Powiatowego  

w Jarocinie z pytaniem dotyczącym zatrudnienia.   
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16. Przyjęcie do budżetu powiatu planu dochodów związanych z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz planu dotacji celowych wykonywanych przez 

Powiat Jarociński w 2015 roku, przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego 

pismem nr FB-I.3111.16.2015.4 

17. Przyjęcie do budżetu powiatu ostatecznych kwot subwencji ogólnej oraz wysokości 

rocznych wpłat do budżetu państwa, przekazanych przez Ministra Finansów pismem nr 

ST4.4750.14.2015 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie zmieniającego uchwałę nr 

37/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości 

kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

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

finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok. 

20. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 13/15 z posiedzenia w dn. 11.02.2015 r., nr 

14/15 z posiedzenia w dniu 16.02.2015 r., oraz nr 15/15 z posiedzenia w dn. 18.02.2015 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.  

 

Ad. pkt 4. 

Tomasz Kosiński, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przedstawił pismo 

nr ZSO.3110.5.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr1 do protokołu.  

 

Dyrektor wyjaśnił, że prosi o przesunięcie zaoszczędzonych środków w łącznej kwocie 

7 766,00 zł na zakup krzeseł do sal lekcyjnych (6 066,00 zł) oraz na zawarcia umowy zlecenia 

z osobą, która wykona dodatkowe prace usługowe na terenie szkoły (1 700,00 zł). Dyrektor 

dodał, że nadarzyła się okazja, ponieważ Uniwersytet Szczeciński Zamiejscowy Wydział 

Administracji w Jarocinie wyprzedaje posiadane wyposażenie za 30% wartości. Uczelnia 

posiada prawie nowe krzesła, bez śladów użytkowania w cenie 22,14 zł/ sztukę. Za 
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wnioskowaną kwotę szkoła będzie w stanie zakupić ok 275 krzeseł. W sumie Dyrektor planuje 

nabyć ok 500 krzeseł.  

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na wnioskowane zmiany. 

 

Ad. pkt 5. 

Kolejne pismo Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO.3110.6.2015 

dotyczy wyrażenia zgody na zamianę zadania w rozdziale 80120 par. 4270 zakup usług 

remontowych. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Dyrektor poprosił o zmianę zadania malowanie korytarza na II piętrze w kwocie 29 000,00 zł 

oraz wymianę wykładzin w sześciu pomieszczeniach klasowych w wysokości 30 000,00 zł na 

remont sanitariatów dla dziewcząt w budynku głównym szkoły. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zmianę zadania.  

 

Ad. pkt 6. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jarocinie, Przemysław Masłowski, który omówił projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu 

Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że powiat otrzymał kwotę 1 254 068,00 zł. Są to środki niższe niż w roku ubiegłym. 

Zaproponował następujący podział powyższej kwoty: 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone w art. 35a ust.1 pkt 7 i 8 ustawy: 
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych,  
 

140 000,00 

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych,   

    4 900,00 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

303 348,00 
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przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 
przepisów, 
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych , w komunikowaniu 
się i technicznych, w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

140 000,00 

dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 
zajęciowej. 

665 820,00 

usługa tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika  0,00 
 

Z uwagi na wysokość środków, nie ma propozycji dofinansowania zadań z zakresu 

zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zadań zlecanych zgodnie 

z art.36 (art.35a ust.1 pkt 9c). 

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożony projekt uchwały wraz z propozycją podziału środków.  

 

Ad. pkt 7. 

Zarząd rozpatrzył pismo Pana Patryka Serafiniaka, właściciela Przedsiębiorstwa 

Usługowego Patryk Serafiniak z siedzibą w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16 w sprawie 

wyrażenia zgody na podłączenie wynajmowanego lokalu do sieci światłowodowej firmy 

PROMAX sp. j. Zofia Fórmanek- Okrój, Wiesław Okrój.  

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Pani A. Staniszewska, z-ca Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

wyjaśniła, że Pan Serafiniak od 05.01.2015 r. jest najemcą lokalu nr 12 mieszczącego się  

w budynku przy ul. Kościuszki 16 i prosi o możliwość podłączenia internetu do 

wynajmowanego pomieszczenia. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na podłączenie lokalu do sieci światłowodowej. 

 

Ad. pkt 8. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał zapoznali się z informacj ą Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

położonej w Łowęcicach. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, ze sprzedaż poszczególnych 

lokali na rzecz dotychczasowych najemców wymagałaby określenia nabywców 

poszczególnych lokali mieszkalnych i udziału w częściach wspólnych, a z konserwatorskiego 

punktu widzenia nie ma możliwości podziału nieruchomości, gdyż historycznie  

i kompozycyjnie stanowi on całość. 

 

Ad. pkt 9. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie  

nr ZW-D-237/5/2015 w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji 

oznakowanej. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu 

samochodu osobowego w wersji oznakowanej w kwocie 36 000,00 zł. Ograniczona ilość oraz 

stan techniczny samochodów, jakie posiada Komenda Powiatowa Policji stwarza spore 

utrudnienia w pracy policjantów. 

 

Skarbnik przedstawił dotychczasowe dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji. 

Zauważył, że jeżeli Zarząd zgodzi się na dofinansowanie zakupu samochodów, środki mogą 

pochodzi z kwoty, która pozostała z rozliczenia roku 2014 lub ze subwencji oświatowej. 

 

Członkowie Zarządu zauważyli, że w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć w budżecie 

powiatu środki na wyposażenie i uruchomienie nowej siedziby DPS w Kotlinie. W wyniku 

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

odmówił dofinansowania zakupu samochodu. Jeżeli powiat będzie dysponował nadplanowymi 

środkami, Zarząd rozważy możliwość dofinansowania Komendy Powiatowej Policji  

w Jarocinie.  

 

Ad. pkt 10. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PZ.PT.3212.2.2015 w sprawie wsparcia finansowego zadania 

inwestycyjnego: wymiana węży w narzędziach hydraulicznych zestawu ratowniczego. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 



 7 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie zwrócił się z prośbą  

o uwzględnienie w wydatkach budżetowych Starostwa Powiatowego w Jarocinie kosztów 

wymiany węży w narzędziach hydraulicznych zestawu ratowniczego w kwocie 18 500,00 zł 

  

W wyniku dyskusji, z uwagi na duże potrzeby związane z wyposażeniem nowej siedziby DPS 

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

Z. Kuzdżał, negatywnie rozpatrzył wniosek Komendanta. 

 

Ad. pkt 11. 

Hubert Olejniczak, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa przedstawił pismo 

Wydziału nr OB-OR.3026. 6.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Wydział zwrócił się z prośbą o przeniesienie zaoszczędzonych środków w zadaniu opieka 

autorska, serwisowanie i aktualizacja oprogramowania w kwocie 33 100,00 zł do zadań: opłaty 

pocztowe- 17 100,00 zł, obsługa prawna- 6 000,00 zł, przeglądy instalacji w budynkach 

użytkowanych przez Starostwo w kwocie 5 000,00 zł oraz na inne drobne usługi- 5 000,00 zł.  

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 12. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie 

w sprawie zmiany uchwały 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 9 do protokołu. 

 

W uchwale nr 2/14 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 03 grudnia 2014 r. wprowadza się 

zmianę wysokości dotacji na ucznia Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie  

z kwoty 595,33 zł do kwoty 498,18 zł. Zmiana wynika z metryczki subwencji oświatowej na 

rok 2015 przekazanej przez Ministra Edukacji Narodowej. 
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Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 13. 

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

jednogłośnie zatwierdził średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy 

Społecznej w Zakrzewie w 2015 roku, w kwocie 3 346,73 zł.  

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. pkt 14. 

W kolejnym punkcie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz 

Z. Kuzdżał zapoznał się i zatwierdził podział nagród i wyróżnień przyznanych najlepszym 

sportowcom Powiatu Jarocińskiego i ich trenerom za wysokie osiągnięcia sportowe  

w 2014 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane następującym osobom: 

1. Adrian Pawlicki - Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy - 650,00 zł ; 

2. Bartosz Mikler - MLUKS "Victoria" - 350,00 zł ; 

3.  Joanna Polerowicz - ULKS "Ippon" - 350,00 zł ; 

4. Aleksandra Grygiel - ULKS "Ippon" - 650,00 zł ; 

5. Artur Gramała - ULKS "Ippon" - 500,00zł ; 

6. Patryk Hetmańczyk - ULKS "Ippon" - 0,00 zł ; 

7. Zuzanna Kaczmarek - MUKS Białe Tygrysy Jarocin  - 500,00 zł ; 

8. Alicja Końszczyńska - MUKS Białe Tygrysy Jarocin - 350,00 zł ; 

9. Zuzanna Bambrowicz - MUKS Białe Tygrysy Jarocin - 500,00 zł ; 

10. Marta Ratajczak - MUKS Białe Tygrysy Jarocin - 350,00 zł ;  

11. Patrycja Adamkiewicz - MUKS Białe Tygrysy Jarocin - 650,00 zł ; 

12. Anna Zbawiona - MUKS Białe Tygrysy Jarocin - 500,00 zł ;  

13. drużyna kadetów:  300,00 zł 

- Maciej Żarczyński, Michał Soliński, Kacper Włodarek, Jacek Idzikowski, Marcin 

Bryll, Konrad Gałczyński, Oskar Gibki, Krystian Goździaszek, Paweł Osołkowski, 

Jakub Seidel, Szymon Krzyżaniak, Tobiasz Nowak 
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14. Sebastian Brugger - UKS Taekwondo - 650,00 zł ; 

15. Weronika Grzegorek - UKS Taekwondo -  350,00 zł ; 

16. Matylda Marcinkowska - UKS Taekwondo -  350,00 zł ; 

17. Dagmara Hunold - UKS Taekwondo - 0,00 zł ; 

 Trenerzy: 

1. Józefina Wróbel - Nowaczyk - MUKS Białe Tygrysy Jarocin, 

2. Jacek Tomczak - ULKS "Ippon", 

3. Piotr Wesołek - UKS Taekwondo, 

4. Bartosz Włodarek - Rugby Klub Sparta Jarocin,  

5. Szymon Mikler - MLUKS Victoria w Jarocinie. 

 

Ad. pkt 15. 

Starosta przedstawił do rozpatrzenia wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady 

Powiatu Jarocińskiego nr OB-R.0014.11.2015.PA w sprawie zwrócenia się do Prezesa 

Szpitala Powiatowego w Jarocinie z pytaniem dotyczącym zatrudnienia. 

Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

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

jednogłośnie zdecydował o przekazaniu w/w wniosku do Szpitala Powiatowego w Jarocinie 

Sp. z o.o., celem rozpatrzenia. 

 

Ad. pkt 16. 

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

Z. Kuzdżał przyjął do budżetu powiatu plan dochodów związanych z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz planu dotacji celowych wykonywanych przez 

Powiat Jarociński w 2015 roku, przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem nr 

FB-I.3111.16.2015.4 Skarbnik dodał, że przekazany plan dochodów jest w takiej samej 

wysokości jak przyjęty przy projektowaniu budżetu. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. pkt 17. 

Skarbnik przedstawił pismo Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 w sprawie 

ostatecznych kwot subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Skarbnik wyjaśnił, że część wyrównawcza jest na tym samym poziomie, jak w projekcie część 

równoważąca w kwocie 1 278 863,00 zł jest wyższa niż zaplanowano o kwotę 90,00 zł, 

natomiast część oświatowa została przyznana w kwocie 29 030 535,00 zł, czyli jest wyższa  

o 113 177,00 zł. Skarbnik zauważył, że powyższe kwoty należy przyjąć do budżetu, co 

oznacza, że będzie nadwyżka w kwocie 113 267,00 zł. Dla zbilansowania budżetu Skarbnik 

zaproponował, aby umniejszyć przychody, albo przeznaczyć powyższe środki na wydatki.  

 

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

budżetu powiatu kwoty dotacji i wyraził zgodę na umniejszenie przychodów o kwotę 

113 267,00 zł. 

 

Ad. pkt 18. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie zmieniający uchwałę nr 

37/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej 

informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Zmiana powyższej uchwały jest spowodowana aktualizacją sprawozdań. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 19. 

W kolejnym punkcie Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2015 rok. Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 26 lutego 2015 r., 

uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Zarząd bez uwag, w pięcioosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał,), podjął uchwałę. 
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Ad. pkt 20. 

W sprawach bieżących: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Jarocinie nr D.416.1.2015 w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie od 1 września 

2015 r. nowego kierunku kształcenia zawodowego- technik mechatronik. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił zalety uruchomienia powyższego kierunku. 

Wyjaśnił, że ZSP nr 1 w Jarocinie współpracuje z Politechniką Poznańską uruchomienie 

mechatronika mogłoby być kontynuacją tej współpracy. Ponadto pod Wrześnią otworzy się 

rynek, w związku z uruchomieniem Volkswagena, być może uda się nawiązać współpracę  

z tym przedsiębiorcom, co także przemawia za przedstawianym kierunkiem.  

 

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

i Z. Kuzdżał wyraził zgodę na uruchomienie kierunku mechatronik w ZSP nr 1 w Jarocinie od 

1 września 2015 r. 

 

b) Starosta przedłożył do rozpatrzenia zapytanie radnego Leszka Bajdy, wystosowane na 

sesji w dniu 26 lutego br. w sprawie terminu podjęcia współpracy z Gminą Jarocin  

w zakresie odnowienia nawierzchni drogi z Jarocina od strony ul. Św. Ducha do Woli 

Kasiążęcej- Słupia oraz założenia nawierzchni na drodze gruntowej Witaszyce od strony 

drogi krajowej nr 11 do Witaszyczek- Słowikowa a następnie do wspomnianej drogi 

Jarocin- Wola Książęca (Słupia). 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Starosta przedstawił propozycję odpowiedzi na powyższe zapytanie, iż Zarząd Powiatu  

w Jarocinie jest gotowy do podjęcia rozmów z poszczególnymi gminami odnośnie wspólnej 

realizacji inwestycji. Odcinki wskazane w zapytaniu stanowią drogi gminne, dlatego 

inicjatywa w sprawie ich przebudowy należy do Gminy Jarocin. Obecnie Powiat realizuje już 

wspólne zadanie, jakim jest przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 

łącznika pomiędzy drogą krajową nr 11 i nr 12 w Jarocinie. Ze względu na duży zakres pilnych 

inwestycji drogowych przy jednocześnie bardzo ograniczonym budżecie nie możemy obecnie 

określić terminu, kiedy możliwa będzie realizacja w/w zadań. 

 



 12 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał zatwierdził powyższą odpowiedź na zapytanie. 

 

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

zapoznał się z odpowiedzią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  

w Poznaniu, na zapytanie radnego Leszka Bajdy w sprawie wytyczenia i oznakowania 

jakiegokolwiek przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 11 w Witaszyczkach. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Oddział w Poznaniu rozpatrzyła wniosek radnego 

negatywnie, ponieważ pomiar natężenia ruchu pieszych przekraczających drogę krajową nr 11 

w m. Witaszyczki, przeprowadzony w dniu 27 stycznia br., w godz. 7.00-15.00, nie 

przekroczył 50 osób/godz., założonych w Wytycznych Projektowania Skrzyżowań dla 

oznaczenia przejścia dla pieszych. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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