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PROTOKÓŁ Nr 52.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 3 marca 2016 roku o godz. 13 
00

  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – nieobecny 

2. Grażyna Jany – Członek Zarządu – 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 – nieobecny 

 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, Wicestarosta 

przedstawiła sprawozdanie z okresu między Zarządami.  

II. W punkcie drugim Wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał Zarządu: 

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

Uchwała dotyczy przesunięcia środków na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na remont 

stacji uzdatniania wody oraz basenu w ZSS w Słupi.  

 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty, w ramach otwartego konkursu ofert. 

Uchwała dotyczy wyboru organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych i proponowanych 

kwot przyznanych dofinansowań.  

Zarząd przyjął projekty uchwał bez uwag. 

III. W punkcie trzecim Wicestarosta przedstawiła i omówiła: 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w 2015r. oraz sprawozdanie 

z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie za rok 2015. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniami, zostaną one przekazane Przewodniczącemu Rady celem 

przedstawienia ich na sesji.  

 Pismo p. Jacka Musiała z prośbą o umożliwienie dzierżawy gruntu dz. 2103/1 o powierzchni 

0,0065 ha na okres 10 lat oraz o przeprowadzenie procedury dotyczącej sprzedaży gruntu 

(dotyczy wniosku z 10.08.2015r.) Na gruncie znajduje się obiekt handlowy, który p. Musiał 

prowadzi od 1994r. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. W związku z powyższym Rada 

Powiatu podejmie odpowiednią uchwałę. 

 Przekazany do wiadomości Zarządu Powiatu nowy regulamin organizacyjny Caritas Diecezji 

Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem. Zarząd zapoznał się i przyjął 

regulamin do wiadomości.  

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z pytaniem o dalsze funkcjonowanie bloku operacyjnego w 

związku z informacjami udzielonymi do prasy przez SPZOZ odnośnie rzekomego 

funkcjonowania bloku operacyjnego jedynie do 2016r. W związku z tym, iż informacje podane 

do prasy przez SPZOZ są informacjami błędnymi - blok operacyjny ma pozwolenie na 
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wykonywanie operacji do końca 2017r. zgodnie z informacją udzieloną Zarządowi Powiatu w 

dniu 24 lutego 2016r. przez Dyrektora SPZOZ – Zarząd udzieli odpowiedzi na pismo i wyjaśni 

zaistniałą sytuację.  

 Wniosek mieszkańca gminy Perzów o częściowe umorzenie należności publicznoprawnej  

i rozłożenie pozostałej części na raty dotyczącej przechowywania pojazdu na parkingu. Sprawa 

dotyczy przepadku pojazdów. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie 

 Przekazane Zarządowi wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy 

Rodzinie z dnia 16 lutego 2016r.: 

- wniosek o wystąpienie Zarządu do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z prośbą o 

zwolnienie DPS Rzetnia z podatku od nieruchomości na rok 2016r.lub częściowe 

umorzenie. 

- wniosek o wystąpienie Zarządu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej o informację dotyczącą osób skierowanych do 

Domów Pomocy Społecznej w 2015r. z terenu gmin wraz z podaniem wysokości 

środków jakie zostały przekazane na utrzymanie tych osób.   

Zarząd wystosuje odpowiednie pisma dotyczące powyższych spraw i poinformuje Komisję Zdrowia 

Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie o rozstrzygnięciach.  

 Wnioski z kontroli wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Liceum Ogólnokształcącemu 

dla Dorosłych z budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2015. W wyniku kontroli stwierdzono że: 

- należy zwiększyć dotację za 2015r. o kwotę 164,62zł 

Realizacja wniosku zostanie skierowana do Wydziału Edukacji i Sportu, który zajmuje się naliczeniami 

dotacji dla LO dla Dorosłych. 

IV. W punkcie czwartym Wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał Rady Powiatu 

Kępińskiego: 

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

2016 .   

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kępińskiego 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie 

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Kępiński. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody do przystąpienia i realizacji 

projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa pn. „Odrodzenie Feniksa w 

Wielkopolsce, czyli wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz usamodzielnianie społeczne i 

zawodowe wychowanków opuszczających pieczę zastępczą” w ramach Działania 7.2.2 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Oś 

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne  i zdrowotne, Poddziałanie 

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne oraz do podpisania i złożenia w imieniu Powiatu Kępińskiego 

wniosku o dofinansowanie Projektu 

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

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

 



Strona 3 z 3 

VI. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała nr 97.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 marca 2016r. w sprawie wyboru 

ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne  

podmioty, w ramach otwartego konkursu ofert. 

 Uchwała nr 98.V.2016 Zarządu Powiatu  Kępińskiego z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie powiatu 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 Możdżanowa    

 

4. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Michał Błażejewski    

 

5. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Zenon Kasprzak     

 

Protokołowała: M. Osada 


