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PROTOKÓŁ Nr 47.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 22 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 (Lista rankingowa Programu Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019)  

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

 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Kępińskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. 

 Uchwała w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły 

publicznej Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie na rok 2016.  

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 określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego 

Uchwała dotyczy wprowadzenia wnioskowanej przez Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu zmiany 

dotyczącej zasad i terminów udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

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: 

 Informację Dyrektora Domu Pomocy społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 

nowych mieszkańców Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o wsparcie finansowe jednostki w wysokości 

30 000,00zł. Środki przeznaczone zostaną na prace remontowe - dokończenie ułożenia płytek, 

malowanie ścian, przystosowanie jednego z pomieszczeń do przechowywania i dezynfekcji 

przyborów do pielęgnacji mieszkańców. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Środki na 

wsparcie DPS pochodzić będą z nadwyżki budżetowej.  

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dotyczące ustalenia miesięcznego kosztu 

utrzymania mieszkańca w DPS Rzetnia na  kwotę 3 483,00zł. Koszt został wyliczony w oparciu o 

art.6 ust.15 ustawy o pomocy społecznej. Zarząd na podstawie art. 60 ust. 3 powyższej ustawy 

zdecydował o obniżeniu kwoty utrzymania jednego mieszkańca DPS-u do wysokości 3100,00zł 
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 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż 

drewna opałowego w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Drewno pochodzi z wycinki 

oraz pielęgnacji drzew. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Rozliczenie porozumienia z dnia 12 sierpnia 2015r w sprawie wsparcia finansowego w 

wysokości 50 352,20zł na modernizację drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika przy 

drodze powiatowej nr 5683P w miejscowości Drożki od zjazdu do kościoła do wysokości bloków 

mieszkalnych. Rozliczenie zostało skontrolowane przez Wydział Budżetu i Finansów. Zarząd 

zapoznał się z rozliczeniem.  

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie w sprawie nieodpłatnego użyczenia hali 

sportowej przy ZSP Nr 2 w Kępnie w dniu 30 stycznia 2016 r. w związku z organizowanym 

Turniejem Piłki Nożnej Halowej dla Policjantów o Puchar Starosty Kępińskiego. Zarząd 

zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 Pismo Prezesa Zarządu Klubu MUKS Marcinki w sprawie nieodpłatnego korzystania z hali 

sportowej przy ZSP Nr 2 w Kępnie w okresie ferii zimowych w dniach od 25.01.2016 do 

28.01.2016r. w godzinach od 9:00 -13:00. Klub wynajmuje halę w trakcie roku szkolnego w 

wymiarze 11 godzin tygodniowo. Bezpłatne udostępnienie hali sportowej podczas ferii zimowych 

umożliwi aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Zarząd zaopiniował 

prośbę pozytywnie. 

 Rozliczenie roczne dotacji przekazanej Powiatowi Ostrowskiemu w ramach zawartego 

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

niewidomych i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących. Zarząd zapoznał się i 

zaakceptował rozliczenie. 

 Pismo Przewodniczącej Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie do 

Wojewody Wielkopolskiego przekazane do wiadomości Zarządowi Powiatu w sprawie 

zwiększenia w 2016r planu finansowego Zespołu o kwotę 142 000,00zł. Po zabezpieczeniu 

kosztów stałych związanych z umowami pracowników, opłatami dotyczącymi usług pocztowych 

i telekomunikacyjnych, materiałów biurowych środki zabezpieczone w obecnej wysokości 

144 260,00zł są niewystarczające. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Przekazaną do wiadomości Zarządu Powiatu odpowiedz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi 

pod Kępnem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie realizacji wydanych zaleceń 

pokontrolnych. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Przekazane do wiadomości Zarządu Powiatu sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015r. 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Wyliczenia i skutki finansowe Naczelnika Wydziału Komunikacji dotyczące wniosku 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. 

Po przeanalizowaniu strat finansowych, które powstałyby w wyniku zmniejszenia lub zwolnienia 

z powyższych opłat Zarząd zaopiniował wniosek negatywnie. Opinia zostanie przekazana 

Przewodniczącemu Rady Powiatu.   

 Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planów dotacji celowych na rok 

2016. na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej 

pomocy prawnej i edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej 

pomocy prawnej. W związku z powyższym Zarząd wyraził zgodę na aneks do umowy zawartej 

ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej prowadzącej jeden z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

w Powiecie Kępińskim w zakresie przekazywania środków finansowych transzami 

miesięcznymi. 
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 89.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 

2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.  

 Uchwała Nr 90.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie 

wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie na rok 2016. 

 

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 


