
Strona 1 z 3 

PROTOKÓŁ Nr 31.V.2015 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 16 WRZEŚNIA 2015 roku o godz. 13 
00

  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu-nieobecny 

2. Grażyna Jany – Członek Zarządu  

3. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu 

4. Michał Błażejewski – Członek Zarządu- nieobecny 

5. Zenon Kasprzak – Członek Zarządu 

oraz  

1. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu Kępińskiego 

2. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, Wicestarosta 

przedstawiła sprawozdanie z okresu między Zarządami. (rozstrzygniecie przetargu na 

zakup Energii na rok 2016r., debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa) oraz bieżące 

sprawy Starostwa. 

II. W punkcie drugim Wicestarosta przedstawiła i omówiła projekt uchwały Zarządu: 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody Starosty 

Kępińskiego. Uchwała dotyczy nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Projekt 

uchwały omówił Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu. 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie, bez uwag. 

III.  W punkcie trzecim Wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał Rady Powiatu 

Kępińskiego: 

 uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów 

aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni 

wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 31 października 

2016r.  

 uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

powiatu na 2015 rok, 

 uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025. 

 uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przekazania Gminie Rychtal 

zadania zarządzania drogą powiatową nr 5683P w miejscowości Drożki  

 uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia statutu Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

 uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 

Rady powiatu Kępińskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia rodzaju 

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadające wg. algorytmu w 2015 roku dla Powiatu 
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Kępińskiego na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Zarząd zapoznał się z uchwałami. Uchwały zostały przekazane na ręce Przewodniczącego Rady 

Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu.  

IV.  W kolejnym punkcie Wicestarosta przedstawiła i omówiła: 

 Pismo mieszkańców ulicy Wieluńskiej z prośbą o spotkanie ze Starostą w celu 

wyjaśnienia i ewentualnego przybliżenia spraw związanych z remontem ulicy 

Wieluńskiej. Pismo zawiera również prośbę o ustawienie radaru na ulicy 

Wieluńskiej. Zarząd wyznaczył zgodnie z prośbą mieszkańców termin spotkania 

na 2 października 2015r. 

 Pismo Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności z ponowną prośbą o zwiększenie planu finansowego na 

funkcjonowanie PZOON oraz przekazanie dodatkowych środków na 

dostosowanie pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza na siedzibę PZOON. Z uwagi na 

to, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2015.493) wydatki 

związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków 

finansowych budżetu państwa a mogą być również pokrywane ze środków 

finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Zarząd Powiatu Kępińskiego, 

zwrócił się w czerwcu br. z prośbą o zabezpieczenie w budżecie Wojewody na 

zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie w 

roku 2015 kwoty 115 000,00zł. W odpowiedzi na pismo Wojewoda przeznaczył 

dodatkowa kwotę w wysokości 24 000,00zł na działania PZOON. W roku 2014 

wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie 

zostały pokryte odpowiednio z budżetu Powiatu w wysokości 109 972,00zł., z 

budżetu Wojewody w wysokości 170 272,00zł. W roku 2015 w budżecie powiatu 

zabezpieczono kwotę w wysokości 73 774,00zł, w budżecie Wojewody kwotę w 

wysokości 136 566,00zł. Wicestarosta przedstawiła również analizę finansowania 

ze środków własnych PZOON w 2015r. w powiatach w województwie 

wielkopolskim. Powiat kępiński znajduje się na 5 miejscu pod względem 

wysokości dofinansowania działalności PZOON ze środków własnych wśród 31 

powiatów. 11 Powiatów w województwie wielkopolskim w ogóle nie 

dofinansowuje działalności zespołów ze środków własnych. Z uwagi na 

niewystarczające środki w budżecie Powiatu kolejne zwiększenie środków 

własnych na działalność zespołu nie będzie możliwe. Zarząd zwróci się ponownie 

do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o zwiększenie dotacji. W odniesieniu do 

przekazania dodatkowych środków na dostosowanie pomieszczeń przy ul. 

Sienkiewicza na siedzibę PZOON Zarząd podtrzymuje swoją decyzję z dnia 30 

lipca 2015r. gdzie zdecydowano, że dodatkowe środki na dostosowanie 

pomieszczeń nie zostaną wygospodarowane w 2015r. ze względu na planowany 

do wykonania remont dachu i całego budynku w latach następnych. 

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

września 2015 roku oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, 

a także miesięczne rozliczenie dotacji, za miesiąc sierpień 2015 roku przez 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1406128&full=1
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Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie. Zarząd zaakceptował 

powyższe dokumenty i informacje. 

 Pismo Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej z informacja o 

odstąpieniu od umowy nr U-OR/2015/03/00017 zawartej w dniu 8 kwietnia 

2015r. ze względu na brak możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z 

zapisów umowy. Stowarzyszenie zwróciło środki z dotacji wraz z odsetkami na 

konto Starostwa Powiatowego w Kępnie. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 64.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 września 2015r. 

w sprawie przyznania nagrody Starosty Kępińskiego. 

 

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 


