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 PROTOKÓŁ Nr 27.V.2015 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2015 roku o godz. 13 
00

  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

2. Grażyna Jany – Członek Zarządu- nieobecna 

3. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu 

4. Michał Błażejewski – Członek Zarządu 

5. Zenon Kasprzak – Członek Zarządu 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu 

 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Starosta przedstawił sprawozdanie z 

okresu między Zarządami oraz bieżące sprawy Starostwa. ( ogłoszenie zapytania ofertowego na 

wymianę pieca CO w LO im. H. Sucharskiego, organizacja pikniku zdrowia, konieczność 

zwiększenia środków w budżecie na budowę drogi Baranów- Jankowy) 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie  oddania w użyczenie na okres 3 lat Caritas 

Diecezji Kaliskiej z siedzibą przy ul. Prostej 1 A, 62-800 Kalisz, działki nr 1257/7 położonej w 

Słupi pod Kępnem, stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego. 

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie nie wnosząc uwag.  

III.  W punkcie trzecim Starosta przedstawił: 

 Protokół przedstawiony do wiadomości Zarządu z kontroli problemowej przeprowadzonej w 

dniach 23-25.06.2015r. przez PCPR w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Słupi 

pod Kępnem wraz z zaleceniami pokontrolnymi skierowanymi do ks. Jacka Andrzejczaka- 

Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej. Zarząd zapoznał się z protokołem kontroli, który zaleca 

m.in. większą  staranność przy stosowaniu procedur postepowania w przypadku przyjęcia 

mieszkańca, położenie większego nacisku na spotkania małoletnich z psychologiem oraz na 

edukację matek przebywających w POIK, wprowadzić do stosowania politykę rachunkowości, 

która będzie odzwierciedlać gospodarkę finansową, opłacać w terminie faktury i rachunki.  

 Pismo z Ministerstwa Finansów od Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu 

Terytorialnego w sprawie przyznania Powiatowi Kępińskiemu ze środków rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej kwoty w wysokości 20 000,00zł. Środki zostaną ujęte  

w budżecie powiatu na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

 Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca sierpnia 2015 

roku oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także miesięczne rozliczenie 

dotacji, za miesiąc lipiec 2015 roku przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje.  

 Pismo od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie pojawiających się oszczędności po 

postepowaniach przetargowych w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 

 i możliwości otrzymania dofinansowania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 5712P-ul. Wieluńska w Kępnie, które znajduje się na 8 miejscu listy rezerwowej 
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wniosków ocenionych w ramach naboru przeprowadzonego w 2014r. Środki na przebudowę ul. 

Wieluńskiej w Kępnie planowano w projekcie budżetu na rok 2014 w wysokości 1.167.250 zł 

(wkład własny) – 50% wartości  zadania. Łączny koszt szacowany był na kwotę 2.334.500 zł. 

Wkład własny sfinansowany miał być kredytem bankowym (wzrosłoby zadłużenie powiatu), a 

więc w sytuacji uzyskania informacji, iż zadanie sklasyfikowane jest na pozycji 8 listy 

rezerwowej, zostało one wykreślone z planu inwestycyjnego, a co za tym idzie, zostały 

ograniczone przychody z tytułu kredytów o ww. kwotę. W wyżej wymienionym piśmie 

zaproponowano kwotę dotacji w wysokości 857 433,00zł, co stanowi zaledwie 36,72 % wartości 

zadania. Zarząd wnioskował o przyznanie kwoty 1 167 250,01 zł - 50% wartości realizacji 

zadania. Zakres zadania o które wnioskowano to jedynie częściowa przebudowa drogi do 

skrzyżowania z drogą na Mianowice. Po dokładnej analizie budżetu, nie ma możliwości 

sfinansowania zadania ze środków własnych powiatu. Jedynym rozwiązaniem byłoby 

sfinansowanie zadania z kredytu, co z pewnością bardzo negatywnie wpłynęłoby na kondycję 

finansową powiatu. Zwrócono również uwagę na rozpoczęcie w najbliższym czasie realizacji 

inwestycji obwodnicy drogi S11, która może spowodować zniszczenia na ulicy Wieluńskiej 

(objazdy dróg, dowóz piasku i materiałów budowlanych na plac budowy). W obecnej chwili 

realizacja zadania w powyższym zakresie nie rozwiąże problemów ulicy Wieluńskiej, którą 

należy zrealizować w pełnym zakresie od skrzyżowania z ul. Solidarności do skrzyżowania z 

drogą nr 8. Na realizacje całości zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych po zakończeniu inwestycji S11. 

 Pismo z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami   

z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku dotyczącego 

wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 2103 położonej w Kępnie, będącej własnością 

Powiatu Kępińskiego. Decyzją Zarządu wniosek zostanie ponownie rozpatrzony.  

 Pytanie otrzymane z lokalnej prasy o zainteresowanie i możliwość negocjacji  w sprawie zakupu 

przez Starostwo Powiatowe budynku poczty przy ul. Kościuszki, który został wystawiony na 

sprzedaż przez zagraniczną spółkę telekomunikacyjną. Zarząd po przedyskutowaniu sprawy i 

zapoznaniu się z ofertą nie jest zainteresowany zakupem budynku poczty.  

IV. W kolejnym punkcie posiedzenia poruszone zostały sprawy utrzymujących się upałów oraz braku 

opadów deszczu na terenie powiatu kępińskiego oraz skutków jakie utrzymująca się aura może 

spowodować w plonach rolników.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 60.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie  

oddania w użyczenie na okres 3 lat Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą przy ul. Prostej 1 A, 62-

800 Kalisz, działki nr 1257/7 położonej w Słupi pod Kępnem, stanowiącej własność Powiatu 

Kępińskiego. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono 
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Członkowie  Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – /-/ Witold Jankowski    

 

2. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Krystyna Możdżanowska    

 

3. Członek Zarządu Powiatu – /-/  Michał Błażejewski    

 

4. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Zenon Kasprzak     

 

Protokołowała: M. Osada 


