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PROTOKÓŁ Nr 53.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 16 marca 2016 roku o godz. 12 
00

  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

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, Starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między Zarządami.  

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

 Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu 

Kępińskiego wyrobów zawierających azbest” 

Uchwała dotyczy określa szczegółowe zasady finansowania, kwalifikowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest. Jego przyjęcie umożliwi kontynuację procesu oczyszczania obszaru powiatu z 

bardzo niebezpiecznego odpadu. Na realizację niniejszego zadania w budżecie powiatu w 2016 roku 

zostaną zabezpieczone w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300, środki finansowe w odpowiedniej 

wysokości, na które składać się będą środki własne oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

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

Kępińskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. 

Uchwała dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2016 na wykonanie zadań publicznych powiatu 

kępińskiego w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego jest wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu kępińskiego w 

następujących zakresach: 

1)  Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

2)  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert o wsparcie 

zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2016r. 

Uchwała dotyczy powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w odpowiedzi na drugi otwarty 

konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, który zostanie ogłoszony w wyniku powstałych oszczędności z 

pierwszego konkursu.  

 Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowych 

położonych w obrębie geodezyjnym Biadaszki, gmina Łęka Opatowska i Świba gmina Kępno z 

przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 5701P 

Uchwała dotyczy konieczności wykupu gruntów pod planowaną realizację inwestycji drogowej na ciągu 

Świba- Donaborów – Biadaszki- Trzebień- Opatów.  

 Uchwała w sprawie zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony Powiatowemu Urzędowi 

Pracy z siedzibą w Mianowicach 2H, lokalu użytkowego położonego w Mianowicach 2H- I 

kondygnacja, stanowiącego mienie Powiatu Kępińskiego.  
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Uchwała dotyczy pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie z prośbą o zwiększenie 

powierzchni użytkowej Powiatowego Urzędu Pracy o pomieszczenia pozostałe do zagospodarowania po 

siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  

Zarząd przyjął projekty uchwał bez uwag. 

III. W punkcie trzecim Starosta przedstawił i omówił: 

 Ocenę stanu sanitarnego i sytuację epidemiologiczną powiatu kępińskiego w roku 2015.Zarząd 

zapoznał się z dokumentem i przekazał go na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu celem 

przedstawienia na sesji w miesiącu czerwcu.  

 Sprawozdanie z realizacji zadań o inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu kępińskiego w 

roku 2015. Zarząd zapoznał się i przyjął informację do wiadomości.  

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Odpowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole i Poznań w sprawie 

analizy uwag zawartych w uchwale nr  94.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 lutego 

dotyczących budowy obwodnicy m. Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11(I odcinek). GDDKiA 

Poznań przekazała wnioski do GDDKiA w Opolu jako inwestorowi prowadzącemu inwestycję. 

GDDKiA w Opolu informuje, że za wszelkie uszkodzenia dróg powiatowych powstałe podczas 

budowy obwodnicy odpowiedzialny jest Wykonawca robót- firma Budimex. Zarząd przekaże 

pismo do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg celem przygotowania stosownego porozumienia 

z firmą Budimex. 

 Pismo Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wsparcie 

finansowe i zabezpieczenie środków na orzekanie do czasu uruchomienia rezerwy budżetu 

państwa. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

PZOON środków do czasu uruchomienia rezerwy. Plan finansowy jednostki zostanie zwiększony 

o kwotę 30 000,00zł po podziale środków pochodzących z nadwyżki budżetowej 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z prośbą o zajęcie stanowiska w 

sprawie zwiększenia ilości uczestników WTZ-ów w IV kwartale 2016r. zgodnie z pismem 

Caritas Diecezji Kaliskiej- Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem. Warsztaty Terapii 

Zajęciowej posiadają odpowiednie warunki lokalowe oraz wystarczającą kadrę pracowniczą do 

zwiększenia liczby uczestników. Ponadto Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie 

widzi zastrzeżeń do zwiększenia ilości uczestników. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie ilości 

uczestników WTZ pod warunkiem, że nie odbędzie się to kosztem innych niezbędnych zadań 

realizowanych przez PCPR ze środków PFRON. W innym przypadku należy rozważyć 

zwiększenie liczby uczestników od 1 stycznia 2017 r. 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do Kierownika WTZ w Słupi 

p/Kępnem przekazane do wiadomości Zarządu Powiatu z informacją nt. podziału środków 

PFRON na rok 2016. ( środki PFRON: 693 840,00zł – 90%, środki powiatu: 71 094,00- 10%). 

Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Opinię PCPR dotyczącą rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności rehabilitacyjnej i 

wykorzystania środków finansowych za rok 2015 Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Słupi. Dyrektor PCPR informuje, że sprawozdanie zawiera wszystkie informacje 

niezbędne i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004r. 

w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica wraz z listą podpisów użytkowników i mieszkańców sołectw 

Pomiany i Kuźnica Trzcińska w sprawie uwzględnienia w budżecie remontu drogi powiatowej 

relacji Trzcinica – Pomiany – Kuźnica Trzcińska. Zarząd po uzgodnieniach z Dyrektorem 

Powiatowego Zarządu Dróg zdecydował, że w ramach inwestycji drogowych planowane jest 
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wykonanie nakładki bitumicznej w części drogi powiatowej nr 5690P relacji Trzcinica – Kuźnica 

Trzcińska. 

 Pismo z dnia 10.03.2016r. w sprawie nie wykonania przez Wykonawcę postanowień protokołu 

odbioru inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Baranów- Jankowy” z dnia 5 października 

2016r. Wykonawca inwestycji zostanie zobligowany do wykonania poprawek inwestycji.  

 Informacje zwrotne z GOPS-ów z terenu powiatu przesłane w odpowiedzi na wniosek Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie w sprawie liczby mieszkańców kierowanych do 

DPS- u w 2015r. oraz środków za tym idących. Zarząd przekaże uzyskane informacje 

Przewodniczącemu Komisji.  

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

oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także miesięczne rozliczenie 

dotacji za miesiąc luty 2016 roku przedłożone przez prowadzącego Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Kępnie. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Wniosek Przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z posiedzenia 

komisji z dnia 8. 03.2016r. w sprawie przedstawienia do 31.03.2016r. potrzeb remontu dróg 

powiatowych w oparciu o ocenę stanu technicznego danych odcinków- natężenie ruchu, stan 

zużycia nawierzchni w %, oględzin własnych PZD. Materiały zostaną przekazane 

Przewodniczącemu Komisji do dnia 31.03.2016r.  

 Na posiedzeniu Zarząd podjął również decyzję w sprawie przedłużenia kadencji Dyrektora ZSP 

Nr 2 Andrzeja Kowalczyka bez przeprowadzania konkursu. Do wszczęcia odpowiedniej 

procedury został zobowiązany Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu.  

VI. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 99.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 marca 2016r. w sprawie 

przyjęcia „Regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów 

zawierających azbest” 

 Uchwała Nr 100.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 marca 2016r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 

2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. 

 Uchwała Nr 101.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 marca 2016r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych 

Powiatu Kępińskiego w 2016r. 

 Uchwała Nr 102.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 marca 2016r.w sprawie nabycia 

na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym 

Biadaszki, gmina Łęka Opatowska i Świba gmina Kępno z przeznaczeniem na poszerzenie drogi 

powiatowej nr 5701P 

 Uchwała Nr 103.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 marca 2016r. w sprawie 

zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony Powiatowemu Urzędowi Pracy z siedzibą w 

Mianowicach 2H, lokalu użytkowego położonego w Mianowicach 2H- I kondygnacja, 

stanowiącego mienie Powiatu Kępińskiego. 

Na tym posiedzenie zakończono 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – /-/ Witold Jankowski    
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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 


