
Uchwała nr 868/23 

 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

 

z dnia 20 stycznia 2023 r. 

w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych dotyczących zadania pn. „ 

Podniesienie standardów Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U.2022 r. poz. 528) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Przekazuje się poniesione nakłady inwestycyjne przez Starostwo Powiatowe                        

w Jarocinie dotyczące zadania pn. „Podniesienie standardów Domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży” w kwocie 483 737,80 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy 

tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych 80/100) na rzecz Diecezji Kaliskiej, ul. Widok 80-

82, 62-800 Kalisz (budynek Dobieszczyzna 55, 63-210 Żerków).  Na w/w kwotę składają się 

roboty budowlane, wyposażenie oraz tablica informacyjna.  

    2. Przekazanie nastąpi z dniem oznaczonym w protokole przejęcia – przekazania, 

podpisanym przez Starostę Jarocińskiego i Wicestarostę, zaakceptowanym przez Skarbnika 

Powiatu.   

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarocińskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       

 

 

 

         Przewodniczący Zarządu 

 

 

                  Lidia Czechak 



Uzasadnienie  

 do Uchwały Nr 868/23 

 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

 

z dnia 20 stycznia 2023 r. 

 

 W dniu 20.05.2022 r. została zawarta umowa użyczenia nieruchomości o powierzchni 

101 m2 położonej w miejscowości Dobieszczyzna na działce nr 39/1  pomiędzy Diecezją 

Kaliską a Powiatem Jarocińskim.  Zgodnie z zapisami w/w umowy (§ 2 ust. 2) Powiat 

Jarociński zobowiązany był do przeprowadzenia remont przedmiotu użyczenia, w zakresie 

uzgodnionym z Diecezją Kaliską, a następnie wykorzystywani przedmiot użyczenia  wyłącznie 

na potrzeby prowadzenia Domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. 

w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2005 r., Nr 43, 

poz. 418) oraz z działaniem 1.4 Uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r. poz. 

1250).   

Wobec powyższego niezbędnym jest przeniesienie na rzecz Diecezji Kaliskiej, 

ul. Widok 80-82, 62-800 Kalisz (budynek Dobieszczyzna 55, 63-210 Żerków) nakładów 

inwestycyjnych dotyczących zadania pn. „Podniesienie standardów Domu dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” poniesionych przez Powiat Jarociński.  

 

 

 

 

 

 


