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PROTOKÓŁ Nr 40.V.2015 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 14 GRUDNIA 2015 roku o godz. 11 
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 Zarządu Powiatu, Starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między Zarządami oraz bieżące sprawy Starostwa.  

 

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

 Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag.  

 

III. W kolejnym punkcie Starosta przedstawił i omówił: 

 Pismo Prezesa Towarzystwa Ziemi Kępińskiej, w którym wnioskuje o dokonanie w formie 

aneksu, zmiany terminu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Opracowanie i wydanie 

drukiem publikacji „Znani Mieszkańcy Ziemi Kępińskiej” określonego w umowie nr U-

OR/2015/03/00018. Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji zadania.  

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w sprawie zawiadomienia dotyczącego podejrzenia 

popełnienia przestępstwa przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie. Komendant informuje, że Komenda Powiatowa Policji w Kępnie wszczęła 

postępowanie w w/w sprawie, jednocześnie zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy 

Starostwo podjęło jakieś inne działania zmierzające do potwierdzenia zarzutów opisanych w 

anonimie. Zarząd poinformował KPP o podjętych działaniach.  

 Pismo Pani Agnieszki Żółtaszek, specjalisty chorób wewnętrznych, która wnioskuje o wykonanie 

pomiarów zanieczyszczenia powietrza w mieście i okolicach oraz o kontrolę zakładów stolarskich 

w Kępnie i okolicach pod względem niskiej emisji, a w szczególności rodzaju materiałów, które 

w tych zakładach są spalane i wpływie ich spalania na zdrowie. Zarząd przekazał pismo do 

Wydziału Ochrony Środowiska celem przekazania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska do rozpatrzenia. Ponadto Starosta poinformował, że temat zanieczyszczeń powietrza 

na terenie Powiatu Kępińskiego będzie jednym z tematów omawianych na Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście w dniu 15.12.2015r.  

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, w którym zwraca się z 

prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie środków własnych- zagospodarowanych w 

tegorocznym budżecie na remont pomieszczeń przeznaczonych dla Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności i Zespołu Edukacyjno- Terapeutyczno- Rehabilitacyjnego. 

Zarząd wyraził zgodę na przesunięcia środków.  

 Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu o zmianę paragrafów wydatków. Zarząd 

wyraził zgodę na wnioskowaną zmianę.  
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 Pismo Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Zarząd Sekcji-1 Bralin, w którym 

hodowcy zwracają się o dofinansowanie w kwocie 1500 zł. Kwota ta ma być przekazana na 

zakup dyplomów, pucharów oraz na dofinansowanie odpowiedniego transportu gołębi. Zarząd 

zaopiniował prośbę negatywnie.  

 Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie z prośbą o wsparcie 

finansowe IV Międzygminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek o zasięgu powiatowym. Koncert 

laureatów odbędzie się w Sanktuarium na Pólku. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie jako Zarządcy budynku 

przy ul. Sienkiewicza 26, w którym prosi o wyrażenie zgody na podpisanie umów użyczenia 

lokali w w/w budynku na okres kolejnych 2 lat (z możliwością wypowiedzenia umowy z 1 

miesięcznym terminem wypowiedzenia). Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umów na 2 lata z 

możliwością wypowiedzenia umów z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia)  

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica, w którym zwraca się z prośbą o ujęcie w budżecie na 2016 rok 

prac na terenie Gminy Trzcinica (wykonania nowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 

nr 5689P relacji Trzcinica- Piotrówka na odcinku ok. 0,5 km, oraz wykonania nowej nakładki 

bitumicznej na drodze powiatowej nr 5692P relacji Mroczeń- Laski na odcinku ok. 1 km (przez 

las). Zarząd zdecydował, że Wójt Gminy Trzcinica zostanie zaproszony do dyskusji dotyczącej 

powyższego wniosku na etapie podziału środków pochodzących z nadwyżki budżetowej, które  

w większości zostaną przeznaczone na remonty dróg.  

 Pismo Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem z prośbą o przekazanie 

dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na działalność  WTZ ze środków Powiatu 

Kępińskiego. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie dodatkowych środków finansowych.  

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

wraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także miesięczne rozliczenie 

dotacji za miesiąc listopad 2015 roku przedłożone przez prowadzącego Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych w Kępnie. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Pismo Mieszkańców miejscowości Krążkowy, którzy zwracają się o wyłączenie ich miejscowości 

z ruchu w kierunku Katowic, uzasadniają to utrudnieniami m. in. w przejściem na drugą stronę 

ulicy. W związku z tym, iż wskazana w piśmie ulica nie jest drogą powiatową, Zarząd zawiadomi 

mieszkańców na podstawie art. 66 Kodeksu Postępowania Administracyjnego o organach 

właściwych w przedmiotowej sprawie.  

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony nowej 

mieszkanki domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Przekazany zgodnie z właściwością wniosek Wójt Gminy Perzów, w którym zwrócono się  

z prośbą o ujęcie remontu odcinka drogi powiatowej Zbyczyna- Drożki  w planach 

inwestycyjnych na rok 2016r. Zarząd poinformował Wójta Gminy o stanie przygotowania 

dokumentacji projektowej inwestycji i zamiarze aplikowania na realizacje zadania do programu 

PROW 2014-2020. 

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego przekazane do wiadomości Starosty Kępińskiego, w którym 

powiadomiono Zarząd, iż zwrócono się do dyrektora Szpitala w Kępnie o przekazanie informacji 

dotyczących rozwiązań organizacyjnych w SP ZOZ w Kępnie, które mają wyeliminować 

przypadki oczekiwania pacjentów na transport między szpitalami. Zarząd oczekuje na 

przekazanie informacji w powyższej sprawie od Dyrektora SPZOZ.  

 

IV. W punkcie trzecim Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/71/2015 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 30 listopada 2015 r. o „Programie współpracy Powiatu Kępińskiego  
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. 

 

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

dnia 31.03.2015 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych przypadające według 

algorytmu w 2015  roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wraz z uzasadnieniem. 

 

 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2015r. 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Projekty zostały  przekazane na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 79.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok  

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 


