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PROTOKÓŁ Nr 33.V.2015 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 5 PAŹDZIERNIK 2015 roku o godz. 12 
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. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu Kępińskiego 

2. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

 

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

przedstawił sprawozdanie z okresu między Zarządami. (podpisanie umów grupy 

zakupowej na energię elektryczną, powiatowe biegi na orientację, Powiatowa Rada 

Zatrudnienia, udział w szkoleniu organizowanym przez Urząd Wojewódzki z zakresu 

obronności i OC, spotkanie z mieszkańcami ul. Wieluńskiej, spotkanie z Wójtem Gminy 

Łęka Opatowska oraz Burmistrzem M i G Kępno w sprawie partycypacji finansowej we 

wnioskach o dofinansowania, spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie budowy bazy lotniczej dla śmigłowca ratunkowego w Michałkowie i 

uzupełnienia brakujących środków finansowych przez gminy i powiaty) oraz bieżące 

sprawy Starostwa. 

II. W punkcie drugim Starosta przedstawił i omówił projekt uchwały Rady Powiatu 

Kępińskiego: 

 uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat 

 i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2016. 

Zarząd zapoznał się z uchwałą. Uchwała została przekazana na ręce Przewodniczącego Rady 

Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu.  

III.  W kolejnym punkcie Starosta przedstawił i omówił: 

 Wniosek prezesa Opatowskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Sportowego  

o dofinansowanie Powiatowego konkursu „Święci autorytetem moralnym”. 

Konkurs skierowany będzie do uczniów gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kępińskiego. Zadaniem biorących udział  

w konkursie jest wykonanie teledysku lub prezentacji ukazujących osobę 

wybranego świętego w kontekście dokonywanych przezeń pozytywnych 

wyborów i zachowań moralnych mających wymiar ponadczasowy. Celem 

konkursu jest propagowanie pozytywnych i ponadczasowych wartości 

chrześcijańskich mających wymiar ogólnoludzki a w odniesieniu do młodzieży 

duży aspekt wychowawczy. Zarząd zdecydował o odmowie udzielenia 

dofinansowania na zadanie poza otwartym konkursem ofert. Stowarzyszenie 

zostało poinformowane o możliwości uzyskania dofinansowania na inicjatywę  

w 2016r. po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.  
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 Wniosek Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego o wyrażenie 

zgody na bezpłatne umieszczenie w pasie dróg powiatowych materiałów 

wyborczych kandydatów do Sejmu i Senatu z list Komitetu Wyborczego Polskie 

Stronnictwo Ludowe. Zarząd przekazał wniosek zgodnie z właściwością do 

Powiatowego Zarządu Dróg do rozpatrzenia, z uwagą o jednakowym traktowaniu 

wszystkich komitetów wyborczych.   

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. 

Przemysłowa 10 c przekazujące do rozpatrzenia pismo Prezesa Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół” w Kępnie z prośbą o obniżenie stawki godzinowej za 

wynajem Sali gimnastycznej. Zarząd zdecydował o nieobniżaniu stawki za 

wynajem sali gimnastycznej.    

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. 

Przemysłowa 10 c przekazujące do rozpatrzenia pismo Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Krążkowych z prośbą o obniżenie stawki godzinowej za wynajem 

Sali gimnastycznej. Zarząd zdecydował o nieobniżaniu stawki za wynajem sali 

gimnastycznej. 

 Pismo Prezesa Zarządu Klubu Badmintonowego VOL-TRICK w Kępnie z prośbą 

o obniżenie stawki wynajmu Sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza na sezon 

2015/2016 na 40,00zł brutto za godzinę. Zarząd zdecydował o nieobniżaniu 

stawki za wynajem sali gimnastycznej. 

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z informacja o przyjęciu 

mieszkanki Domu na czas nieokreślony. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

 Pismo Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Weteranów 

i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Franciszka Gągora z prośbą  

o dofinansowanie wykonania sztandaru. Zarząd zdecydował o odmowie 

dofinansowania.  

 Informację przedstawioną przez Wydział Edukacji i Sportu o wykorzystaniu 

środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli w III kwartale. Zarząd nie 

wniósł uwag do przedstawionych informacji.  

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

października 2015 roku oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych, a także miesięczne rozliczenie dotacji, za miesiąc wrzesień 2015 

roku przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie. Zarząd 

zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Wniosek o udzielenie dotacji w 2016 z budżetu Powiatu Kępińskiego na 

prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Wniosek 

został przekazany do Wydziału Edukacji i Sportu celem uwzględnienia w planach 

budżetowych na rok 2016.   

 Wniosek Wydziału Edukacji i Sportu o dokonanie zmian paragrafów wydatków w 

budżecie Wydziału. Zmiana wydatków jest wymagana ze względu na większą niż 

w latach poprzednich liczbę orzeczeń i opinii dotyczących dzieci z autyzmem, 



Strona 3 z 3 

dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabo słyszących 

konieczność realizowanych w ramach porozumień z Powiatami Ostrowskim i 

Ostrzeszowskim. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie i przekazał do 

wydziału merytorycznego celem przygotowania stosownej uchwały na Radę 

Powiatu 

 

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 


