
Strona 1 z 3 

PROTOKÓŁ Nr 34.V.2015 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 16 PAŹDZIERNIK 2015 roku o godz. 10 
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 

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. (Dzień Edukacji Narodowej, 

Udział przedstawicieli powiatu w warsztatach grupy partycypacyjnej ds. LSR w Toruniu) 

oraz bieżące sprawy Starostwa. 

II. W kolejnym punkcie Wicestarosta przedstawiła i omówiła: 

 Informację Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dotyczącą działalności 

DPS. Zarząd zapoznał się z informacją i przekazał ją na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedstawienia na najbliższej sesji. 

 Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach prowadzonych 

przez Powiat Kępiński w roku szkolnym 2014/2015. Zarząd zapoznał się z 

informacją i przekazał ją na ręce przewodniczącego Rady Powiatu celem 

przedstawienia na  najbliższej sesji. 

 Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015r. otrzymane do wiadomości od 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi Caritas Diecezji Kaliskiej. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem.  

 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Baranów. Zmiana planu 

podyktowana jest zamiarem rozszerzenia istniejącej już funkcji publicznej- usług, 

sportu i rekreacji przy istniejącym kompleksie sportowym. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. Zawiadomienie zostało przekazane do wydziału 

merytorycznego Starostwa Powiatowego w Kępnie.  

 Wnioski w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków złożone przez 

parafie p.w. Wniebowzięcia NMP w Kierznie, p.w. św. Anny w Bralinie, p.w. św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej w Świbie, p.w. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy. 

Zarząd zapoznał się w wnioskami i zaopiniował pozytywnie wnioski parafii p.w. 

św. Anny w Bralinie, p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świbie, p.w. św. 

Stanisława Biskupa w Trzcinicy, negatywnie wniosek parafii p.w. Wniebowzięcia 

NMP w Kierznie. Zaproponowana dotacja dla pozytywnie zaopiniowanych 
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wniosków to 7 000,00 zł. Dofinansowania mieszczą się w ramach środków 

zabezpieczonych na ten cel w budżecie Powiatu. Wnioski zostały przekazane do 

Wydziału Finansów celem zawarcia stosownych umów po akceptacji wysokości 

dotacji przez Radę Powiatu. 

 Podanie do Zarządu Powiatu Kępińskiego o interwencję w sprawie podwyżki dla 

pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi. Zarząd przekazał pismo do 

Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej celem rozpatrzenia.  

 Pismo Komendy Powiatowej Policji w Kępnie o dofinansowanie działań 

profilaktyki w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015-2018, której 

podstawowe obszary działania to przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo 

ruchu drogowego, przeciwdziałanie cyberprzemocy. Zarząd zdecydował o 

rozpatrzeniu wniosku przy projekcie budżetu na rok 2016. Ponadto 

poinformowano KPP w Kępnie o ogłaszanym corocznie konkursie dla organizacji 

pozarządowych i możliwości pozyskania przez organizacje pozarządowe środków 

na realizację zadań z zakresu „Bezpieczeństwa publicznego i ochrony 

przeciwpożarowej” 

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

Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków. 

 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 

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. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

powiatu na rok 2015 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zabezpieczenia środków 

finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Gminy Baranów na wykonanie 

w 2016 r. zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi gminnej nr G859894 

relacji Grębanin – Żurawiniec” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zabezpieczenia środków 

finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Gminy Kępno na wykonanie w 

2016 r. zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie” 

realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zabezpieczenia środków 

finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Gminy Łęka Opatowska na 

wykonanie w 2016 r. zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa i modernizacja dróg 

gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska” 
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Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostały one przekazane na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady 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 


