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PROTOKÓŁ Nr 48.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 29 stycznia 2016 roku o godz. 10 
00

  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

2. Grażyna Jany – Członek Zarządu - nieobecna 

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 (wystąpienie do WIOŚ o przeanalizowanie możliwości 

montażu na stałej stacji pomiarowej na terenie Powiatu Kępińskiego oraz o przeprowadzenie 

pomiarów zanieczyszczeń powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM 10 i benzo(a)pirenu na 

terenie miasta Kępna,  informacje o podejmowanych przez Powiat działaniach zmierzających do 

poprawy jakości powietrza na terenie Powiatu Kępińskiego, organizacja konferencji dotyczącej 

zanieczyszczeń powietrza w dniu 16 lutego 2016r., Powiatowa Rada Zatrudnienia, Dzień 

Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia).  

II. W punkcie drugim Starosta przedstawił i omówił projekt uchwały Zarządu: 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji do dysponowania 

środkami budżetu powiatu przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

Uchwała dotyczy konieczności uzupełnienia składu Komisji do dysponowania środkami budżetu Powiatu 

przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli o przedstawiciela 

nowoutworzonej w ZSP Nr 2 w Kępnie grupy związkowej MOZZ Oświata.   

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zwolnienia (zmniejszenia opłat*) od opłat za 

wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy z powodu zmian administracyjnych. 

Uchwała dotyczy wniosku Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Olszowa o podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia 

lub zwolnienia mieszkańców od uiszczenia opłaty od wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu 

oraz od uiszczenia opłaty od wydania nowego prawa jazdy 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków. 

Uchwała dotyczy szczegółowego określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Kępiński zlokalizowanych na terenach gmin Baranów, Bralin, Kępno, Łęka 

Opatowska, Trzcinica, Rychtal, Perzów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków przez 

operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w  publicznym transporcie drogowym. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 

2016. 

Uchwała dotyczy zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków na podstawie wniosków otrzymanych 

od kierowników jednostek organizacyjnych. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026 
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Uchwała dotyczy zmian w WPF wynikających ze zmian budżetu Powiatu na rok 2016. 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostały one przekazane na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

IV. W punkcie trzecim Starosta przedstawił i omówił: 

 Pismo Prezesa Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Sekcji Kępno IV w 

sprawie wsparcia sekcji w formie ufundowania pucharów na loty gołębi. Zarząd wyraził zgodę na 

ufundowanie pucharu. 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Skorygowane sprawozdanie finansowe Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w 

Słupi za IV kwartał 2015r. Zarząd zapoznał się z korektami w sprawozdaniu.  

 Odpowiedzi na wnioski i pisma złożone do budżetu Powiatu na rok 2016. Zarząd zapoznał się i 

zaakceptował przygotowane odpowiedzi. 

 Wniosek Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie 

o przekazanie środków finansowych w wysokości 36 000,00zł na działalność Zespołu do czasu 

uruchomienia pozostałej części rezerwy celowej. Dotacja przyznana przez Wojewodę 

Wielkopolskiego w wysokości 144 260,00 zł jest niewystarczająca na prowadzenie działalności. 

Środków wystarczy na wydanie orzeczeń dla ok. 20 osób. Z uwagi na to, iż powyższe zadanie 

jest zadaniem Wojewody Wielkopolskiego a Regionalna Izba Obrachunkowa kwestionuje 

dofinansowywanie zadań z zakresu administracji rządowej środkami własnymi Powiatu, Zarząd 

zdecydował o wystosowaniu pisma do Wojewody Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w sprawie potrzeby zabezpieczenia środków na 

zadanie w pełnej wysokości. 

 Członkowie Zarządu omówili na posiedzeniu zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno 

o podjęciu przez Radę Miejska w Kępnie uchwały Nr XIX/126/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno dla obszaru linii kolejowej Kępno- Kępno 

Zachód w Kępnie. Zawiadomienie dotyczy terenu, który Powiat zamierza przeznaczyć na 

budowę lądowiska naziemnego w przypadku nieuzyskania przez SPZOZ dofinansowania z 

programu POIŚ. 

 Wniosek Radnej Powiatowej Renaty Ciemny w związku z planowaniem na 2016r. remontów 

dróg powiatowych dotyczący podjęcia działań w celu poprawy nawierzchni dróg i chodników 

oraz poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Trzcinica. Decyzje w sprawie wykonania prac 

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

nadwyżki budżetowej. Na rozmowy w tej sprawie zostanie zaproszony Wójt Gminy Trzcinica  

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

ustaleń zostaną one przedstawione Radzie Powiatu do akceptacji. Zarząd przekaże wniosek 

również do Powiatowego Zarządu Dróg w celu podjęcia działań ujętych we wniosku 

wymagających mniejszych nakładów finansowych.  

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi z prośba o dofinansowanie w kwocie około 

2000,00zł występu grupy teatralnej na III Powiatowym Balu Karnawałowym dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej organizowanym pod patronatem Starosty Kępińskiego. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 Rozliczenia porozumień zawartych z gminami w 2015r. w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć 

inwestycyjno- remontowych. Wykonane zostały następujące prace: 
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1. Gmina Trzcinica- nakładka bitumiczna Trzcinica- Piotrówka, awaryjny remont 

nawierzchni drogi Janówka-Kuźnica Trzcińska.  

 Łączny koszt– 135 151,14zł, udział gminy – 50 000,00zł, udział powiatu: 85 151,14 zł 

2. Gmina Bralin- modernizacja drogi Nowa Wieś Książęca- Drożki, wymiana nawierzchni 

chodnika ul. Namysłowska w Bralinie, bieżący remont drogi Czermin- granica powiatu. 

 Łączny koszt– 232 202,90zł, udział gminy – 50 000,00zł, udział powiatu: 182 202,90 zł 

3. Gmina Perzów- budowa chodnika w Kozie Wielkiej, przebudowa przepustu drogowego 

w Kozie Wielkiej. 

 Łączny koszt– 118 773,90 zł, udział gminy – 40 000,00zł, udział powiatu: 78 773,90 zł 

4. Gmina Baranów- wykonanie chodnika w Słupi pod Kępnem- ul. Szeroka 

 Łączny koszt– 208 982,63 zł, udział gminy – 100 000,00zł, udział powiatu: 108 982,63 zł 

5. Gmina Łęka Opatowska – wykonanie nakładki bitumicznej-  Kuźnica Słupska, budowa 

chodnika w miejscowości Łęka Opatowska. 

 Łączny koszt– 261 256,22 zł, udział gminy – 72 000,00zł, udział powiatu: 189 256,22 zł 

6. Gmina Rychtal- wykonanie chodnika w miejscowości Drożki. 

 Łączny koszt– 74 047,36 zł, udział gminy – 23 695,16 zł, udział powiatu: 50 352,20 zł 

Zarząd zaakceptował rozliczenia. Dokumenty zostały przekazane do Wydziału Budżetu i Finansów.  

V. W kolejnym punkcie Zarząd podjął dyskusję dotyczącą propozycji realizacji na terenach gmin 

Powiatu Kępińskiego zadań drogowych ze środków, które będą pochodzić z nadwyżki 

budżetowej. Wybór zadań nastąpił w oparciu o materiał przygotowany na podstawie wniosków 

zgłaszanych do budżetu oraz zadań przedstawionych przez Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg. Propozycje Zarządu zostaną przedyskutowane w dniu 4 lutego 2016r. z Burmistrzem M i G 

Kępno oraz z Wójtami Gmin w celu wypracowania wspólnego stanowiska i  ustalenia 

partycypacji gmin w kosztach realizacji zadań. Wybrane zadania zostaną przedstawione Radzie 

Powiatu w celu ich akceptacji. Zarząd wytypował do realizacji na 2016r. następujące zadania: 

 Gmina Baranów – dokończenie chodnika w miejscowości Słupia- ul. Szeroka 

 Gmina Bralin- droga Bralin – Mnichowice – modernizacja krawędzi jezdni 

 Gmina Kępno – remont chodnika w Ostrówcu wraz z wykonaniem odwodnienia 

 Gmina Łęka Opatowska- dokończenie chodnika przy ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej 

 Gmina Trzcinica - Wodziczna –Ignacówka, Trzcinica – Pomiany- podwójne powierzchniowe 

utrwalenie nawierzchni 

 Gmina Rychtal- dokończenie chodnika w miejscowości Drożki, wykonanie odwodnienia 

skrzyżowania w miejscowości Proszów 

 Gmina Perzów- dokończenie chodnika w miejscowości Koza Wielka 

VI. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 91.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie 

powołania Komisji do dysponowania środkami budżetu powiatu przeznaczonymi na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
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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 


