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PROTOKÓŁ Nr 26.V.2015 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 30 lipca 2015 roku o godz. 9 
00

  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

2. Grażyna Jany – Członek Zarządu  

3. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu 

4. Michał Błażejewski – Członek Zarządu 

5. Zenon Kasprzak – Członek Zarządu 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu  

 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między Zarządami oraz bieżące sprawy Starostwa. ( ogłoszenie 

przetargu na energie elektryczną, rozstrzygnięcie zapytań ofertowych na wykonanie 

dokumentacji projektowych na drogi Krążkowy- Mikorzyn do granicy województwa, 

Drożki – Zbyczyna i materiały biurowe, przebieg budowy drogi Baranów- Jankowy, 

planowane do rozpoczęcia pierwsze zadanie audytowe, wdrażanie polityki 

bezpieczeństwa przez ABI, przygotowania do dożynek i pożegnania lata, rozstrzygnięcia 

przetargów w Powiatowym Zarządzie Dróg na wykonanie bieżących napraw dróg i 

wykonanie inwestycji drogowych wspólnie z gminami, kontroli w Wydziale OŚ, 

Realizacja projektu infrastruktury około szlakowej poprzez odnowienie oznakowania 

oraz utworzenie miejsc postojowych dla turystów przy szlakach turystycznych na terenie 

powiatu kępińskiego, zmiany personalne w spółdzielniach socjalnych) 

II. W punkcie drugim Starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Zarządu: 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie  zmian budżetu i w budżecie powiatu 

na 2015 rok 

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie nie wnosząc uwag.  

III.  W punkcie trzecim Starosta przedstawił: 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przekazania 

dodatkowych środków z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń opuszczanych 

przez UMiG Kępno w budynku na ulicy Sienkiewicza na potrzeby PZOON. Obecnie 

siedziba Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w budynku 

Powiatowego Urzędu Pracy na Mianowicach gdzie pomieszczenia podczas ostatnich 

ulewnych deszczy zostały dwukrotnie zalane. Zarząd wyraził zgodę na przeniesienie 

PZOON na ulicę Sienkiewicza z zastrzeżeniem, że siedziba PZOON przed wykonaniem 

remontu budynku nie może mieścić się w pomieszczeniach znajdujących się na piętrze 

budynku ze względu na osoby niepełnosprawne. Dodatkowe środki na dostosowanie 

pomieszczeń nie zostaną wygospodarowane ze względu na planowany do wykonania 

remont dachu i całego budynku.  
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 Pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o  przyznanie dodatkowych 

pomieszczeń w związku z opuszczeniem budynku Sienkiewicza przez UMiG Kępno. 

Zarząd po przeanalizowaniu projektu remontu i adaptacji budynku na ul. Sienkiewicza 

postanowił, że na obecną chwilę Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przejmie 

pomieszczenia po UMiG Kępno, które zgodnie z nowym projektem zostały jej 

przyznane.    

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dotyczące wydania opinii  

w sprawie możliwości usunięcia 8 sztuk drzew (świerk 5 szt., akacja 3 szt.) oraz 

przycięcia gałęzi wierzby pospolitej na terenie DPS Rzetnia. Zarząd zaopiniował wniosek 

pozytywnie.  

 Pismo Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” Kalisz Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Doruchowie wraz z rozliczeniem finansowym za 2015 rok  

z wykorzystania kwoty dofinansowania rocznego pobytu uczestników WTZ Doruchów  

z Powiatu Kępińskiego. Rozliczenie zostało zaakceptowane.  

  Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca lipiec 

2015 roku oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także 

miesięczne rozliczenie dotacji, za miesiąc czerwiec 2015 roku przez Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i 

informacje.  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie  

z prośbą o sfinansowanie zakupu 30 sadzonek drzew liściastych dowolnego gatunku w 

celu dokonania nasady na terenie Parku przy Oddziale Leczniczo – Rehabilitacyjnym w 

Grębaninie. Szpital został zobowiązany do wykonania nasadzeń do 30 czerwca 2016r. 

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie, środki na zakup sadzonek zostaną zabezpieczone 

w budżecie na rok 2016. 

 Pismo Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej z prośbą o przekazanie w formie darowizny 

działki nr 1257/7 położonej w Słupi k. Kępna, na cele charytatywne związane  

z działalnością Caritas Diecezji Kaliskiej. Decyzją Zarządu działka zostanie przekazana 

Caritas Diecezji Kaliskiej w nieodpłatne użyczenie na okres 3 lat.  

 Stanowisko Rady Powiatu Ostrzeszowskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie 

planowanego układu publicznego transportu zbiorowego oraz zaspokojenia potrzeb w 

zakresie transportu kolejowego i podniesienia jakości tych usług dla mieszkańców 

Powiatu Ostrzeszowskiego z prośbą o podjęcie przez Radę Powiatu Kępińskiego 

stanowiska które wzmocni działania w przedmiotowej sprawie. Zarząd przeanalizował 

poruszane w piśmie kwestie, które dotyczą również  mieszkańców Powiatu Kępińskiego i 

wyraził poparcie dla zajętego przez Radę Powiatu Ostrzeszowskiego stanowiska. Pismo 

zostało przekazane na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu celem przygotowania 

odpowiedniego stanowiska.   

 Pismo Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego  

w sprawie przekazania do Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich pisma 

dotyczącego, uwag merytorycznych do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 

działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
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wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji na energię odnawialną 

 i  w oszczędzanie energii” objętego  PROW na lata 2014-2020. Zarząd zapoznał się i 

przyjął pismo do wiadomości.  

 Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa wraz z 5 

wnioskami kół łowieckich w sprawie  dofinansowania introdukcji zwierzyny drobnej – 

głownie bażantów. Zarząd zaopiniował wnioski pozytywnie. Środki na zakup bażantów 

w wysokości 5 tys. zł zostaną zabezpieczone na zakup zwierzyny ze środków 

pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ilość przekazywanych 

bażantów będzie proporcjonalna do powierzchni dzierżawionych obwodów łowieckich.  

 Rozliczenie rzeczowo-finansowe Gminy Baranów przedłożone na podstawie 

porozumienia z dnia 24 czerwca 2014r.  z realizacji zadania budowy dydaktycznego 

ciągu pieszo-rowerowego we wsi Mroczeń w ciągu drogi powiatowej nr 5680P na 

odcinku od Gimnazjum w Mroczeniu do skrzyżowania z drogą nr 822550 relacji Łęka 

mroczeńska – Grębanin. Dokumenty zostały sprawdzone pod względem formalnym i 

finansowym i zaakceptowane przez Zarząd.  

  Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2015r. z Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem. Dokumenty zostały zaakceptowane przez 

Zarząd. 

 Wniosek Wydziału Edukacji i Sportu o dokonanie zmian paragrafów wydatków w 

budżecie Wydziału. Zmiana wydatków jest wymagana ze względu na konieczność 

zapewnienia środków na realizację badań dzieci w ramach porozumień z Powiatami 

Ostrowskim i Ostrzeszowskim oraz na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i pomocy 

dydaktycznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia egzaminów 

zawodowych w ZSP Nr 2 w Kępnie. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie i przekazał 

do wydziału merytorycznego celem przygotowania stosownej uchwały na Radę Powiatu. 

 Informację na temat przeprowadzonych postepowań egzaminacyjnych na stopień 

nauczyciela mianowanego. Do 30 czerwca do Zarządu wpłynęły 3 wnioski  

o przeprowadzenie egzaminów na  stopień nauczyciela mianowanego od nauczycieli 

szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kępiński. Komisje egzaminacyjne 

pracowały w składach powołanych uchwałami Zarządu z dnia 02.07.2015 r. W wyniku 

przeprowadzonych w dniu 28 lipca postępowań wszyscy wnioskujący  zdali egzamin na 

kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  Z prac komisji 

sporządzono protokoły. Zarząd po zapoznaniu się z wynikami postępowań 

egzaminacyjnych przekazał protokoły wraz z dokumentacją do Wydziału Edukacji 

 i Sportu.  

 Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mjra Henryka Sucharskiego z prośbą o 

przydzielenie dodatkowej godziny matematyki w każdej klasie maturalnej na rok 

2015/2016. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

IV. W kolejnym punkcie posiedzenia członek Zarządu Krystyna Możdżanowska zgłosiła 

wniosek o potraktowanie wykonania I etapu dokumentacji na drogę Krążkowy- 

Mikorzyn granica województwa, jako zadania priorytetowego ze względu na aplikowanie 

o środki zewnętrzne na realizację zadania w 2016r. 

V.  Na posiedzeniu podjęto: 
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 Uchwała Nr 59.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 lipca 2015 roku w 

sprawie  zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok 

 

Na tym posiedzenie zakończono 

Członkowie  Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – /-/ Witold Jankowski    

 

2. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Grażyna Jany     

 

3. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Krystyna Możdżanowska    

 

4. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Michał Błażejewski    

 

5. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Zenon Kasprzak     

 

Protokołowała: M. Osada 


