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PROTOKÓŁ Nr 46.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 14 stycznia 2016 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 Zarządu Powiatu, Starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między Zarządami.  

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

 Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok 

Zarząd przyjął projekty uchwał bez uwag. 

III. W punkcie trzecim Starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w  sprawie  pozbawienia kategorii drogi powiatowej części 

drogi, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, położonej na terenie Miasta 

Kępno. 

Uchwała dotyczy poszerzenia w obrębie jezdni, będącego fragmentem drogi powiatowej Nr 

5711P położonej w Kępnie (ul. Wiosny Ludów), które nie jest wykorzystywane jako pas drogi 

powiatowej. Na działce faktycznie posadowiony jest kiosk spożywczo-warzywny. Stan taki ma 

miejsce od 1994 r. Istnienie tego obiektu nie ogranicza możliwości korzystania z drogi publicznej 

(jezdni i chodnika do niej przylegającego), jest zbędne dla właściciela, zaś wyłączenie 

zajmowanego przezeń terenu nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z właściwego  pasa drogi 

powiatowej. 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Została ona przekazana na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

IV. W kolejnym punkcie Starosta przedstawił i omówił: 

 Rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji za 2015r. przez niepubliczną szkołę Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych. Zarząd zapoznał się i zaakceptował rozliczenie.  

 Rozliczenie roczne dotacji przekazanej Powiatowi Ostrzeszowskiemu w ramach zawartego 

porozumienia na realizację zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci 

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera. Zarząd zapoznał się i zaakceptował rozliczenie. 

 Rozliczenie dotacji za 2015 rok przekazanej Miastu Zielona Góra w ramach umowy na 

przeprowadzenie kształcenia uczniów klas wielozadaniowych w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych. Zarząd zapoznał się i zaakceptował rozliczenie. 

 Analizę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego. Analiza wykazała, że Powiat poniósł w 2015r. wydatki na poziomie 

zapewniającym uzyskanie przez nauczycieli wymaganych średnich wynagrodzeń. Zarząd 

zapoznał się i zaakceptował analizę. Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela sprawozdania zostaną 
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skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rady Powiatu oraz Związków Zawodowych 

zrzeszających nauczycieli oraz dyrektorów placówek oświatowych. 

 Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca stycznia 2016 

oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także miesięczne rozliczenie 

dotacji za miesiąc grudzień 2015 roku przedłożone przez prowadzącego Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty 

 i informacje. 

 Pisma Radnego Powiatowego w sprawie ujęcia w planach inwestycyjnych wykonania nakładek 

bitumicznych na drogach Jankowy- Donaborów, Jankowy – Słupia, wykonanie nakładki na ulicy 

Kluczborskiej w Baranowie aż do ulicy Rzemieślniczej, budowy chodników, ścieżek pieszo- 

rowerowych wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Baranów- ścieżka przy ul. 

Kluczborskiej oraz ścieżka przy drodze Jankowy – Słupia. Decyzje w sprawie wykonania prac 

drogowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego w tym Gminy Baranów zapadną przy podziale 

nadwyżki budżetowej. Na rozmowy w tej sprawie zostanie zaproszona Wójt Gminy Baranów  

w celu ustalenia partycypacji w kosztach realizacji zadań w 2016r. Po dokonaniu wstępnych 

ustaleń zostaną one przedstawione Radzie Powiatu do akceptacji. Z uwagi na to iż, ujęta we 

wniosku Radnego ul. Kluczborska nie jest droga powiatową nie będzie uwzględniania w planach 

inwestycyjnych Powiatu Kępińskiego. Właścicielami drogi są Generalna Dyrekcja Dróg i 

Autostrad w Poznaniu – dz. nr 358/3 oraz Gmina Baranów dz. nr 1010. W związku z powyższym 

wnioski dotyczące przedmiotowej ulicy zostaną przekazane odrębnym pismem do Generalnej 

Dyrekcji Dróg i Autostrad.   

 Otrzymane do wiadomości Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Słupi do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z prośbą o wprowadzenie zmian 

w umowie określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności WTZ. Zmiana 

ma dotyczyć nazewnictwa pracowni na zgodny ze stanem faktycznym. Zarząd przyjął treść pisma 

do wiadomości.  

 Wniosek sołtysa wsi Olszowa z prośbą o podjęcie przez Radę Powiatu stosownej uchwały  

w sprawie zmniejszenia lub zwolnienia od opłat osób objętych wymianą praw jazdy i dowodów 

rejestracyjnych ze względu na zmianę adresów zameldowania spowodowaną nadaniem nazw ulic 

w miejscowości Olszowa. Zarząd przekazał wniosek do Wydziału Komunikacji i Transportu 

celem dokonania analizy skutków finansowych, które powstałyby po obniżeniu bądź zwolnieniu 

z powyższych opłat oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu celem podjęcia odpowiednich 

rozstrzygnięć.  

 Pismo Prezesa Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Kępnie z prośbą o pomoc finansową w 

organizacji zawodów wędkarskich o Puchar Starosty Kępińskiego, które wyłonią mistrza Koła. 

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Informację Wydziału Architektury i Budownictwa za rok 2015 dotyczącą inwestycji Powiatu 

Kępińskiego, ilości wydanych decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszeń robót budowlanych 

i innych dokumentów dotyczących realizacji inwestycji budowlanych. Zarząd  przyjął informację 

do wiadomości.   

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 88.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok  

Na tym posiedzenie zakończono 
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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 


