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PROTOKÓŁ Nr 30.V.2015 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 8 września 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  

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.  

II. W punkcie drugim Starosta przedstawił stan budżetu Powiatu oraz stan przygotowania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowych i możliwości aplikowania do konkursów w 

programach zewnętrznych na działania dotyczące dróg: 

 Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 

2020 – wniosek złożony zostanie na dofinansowanie realizacji jednego z dwóch 

etapów inwestycji w ciągu drogi Opatów- Świba.  

 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020- 

planowany do złożenia wniosek, po ogłoszeniu konkursu, w ciągu drogi 

Krążkowy- Mikorzyn – granica województwa 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- planowany do 

złożenia wniosek w ciągu drogi Zbyczyna – Drożki. W chwili obecnej dostępne 

są jedynie projekty aktów prawnych regulujących konkurs. 

Działania programów pomocowych zostały omówione wraz ze szczegółowym przedstawieniem 

zaostrzonych kryteriów dostępu i oceny wniosków. 

Następnie Skarbnik przedstawił wstępne możliwości budżetu Powiatu na 2016r. Realizacja 

inwestycji ze środków własnych przy obecnym stanie zadłużenia będzie bardzo ograniczona. Na 

koniec 2014 roku zadłużenie wyniosło 22 mln zł.(wzrost o 12 mln w stosunku do roku 2010). Ze 

względu na odroczone w 2011 roku terminy spłat zobowiązań na lata następne tj. 2016-2020, 

znaczne kwoty z budżetu powiatu zostaną przeznaczone na spłatę kredytów. W przypadku 

otrzymania dofinansowania na realizację drogi z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020 koniecznym będzie finansowanie inwestycji  

w znacznej mierze z kredytów. Zarząd zdecydował, że będzie realizował zaplanowane 

inwestycje, jednak będzie to realizacja w sposób maksymalnie ograniczający dalsze zadłużanie 

budżetu Powiatu i na miarę możliwości finansowych.  
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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 


