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PROTOKÓŁ Nr 55.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 7 kwietnia 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 – 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 projekt uchwały zarządu: 

 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego 

 

Zarząd przyjął projekt uchwały bez uwag. 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przekazania gminie Baranów zadania 

zarządzania drogą powiatową Nr 5695 P w miejscowości Słupia pod Kępnem. 

(uchwała dotyczy przekazania zadania zarządzania drogą w miejscowości Słupia pod Kępnem – ulica 

Leśna w celu wykonania przez gminę inwestycji polegającej na budowie chodnika) 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadające według algorytmu w 2016 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

(Uchwala została pozytywnie zaopiniowana przez Powiatową Społeczna Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Kępnie w dniu 6 kwietnia 2016r. ) 

Projekty uchwał zostaną przekazane na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia ich 

na najbliższej sesji 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie za 2015 rok 

wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej przedłożone przez Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  

na lata 2011-2015” za rok 2015 przedłożone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie.  
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 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego w 2015r. z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniami. Dokumenty zostały przekazane Przewodniczącemu Rady 

Powiatu celem przedstawienia na najbliższej sesji. 

V. W punkcie piątym starosta przedstawił i omówił: 

 Projekt wystąpienia pokontrolnego SPZOZ, sprawozdanie z audytu PCPR, sprawozdanie z 

audytu polityki bezpieczeństwa –dyskusja. 

 Pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o zabezpieczenie 

środków finansowych w kwocie ok. 20 000,00zł na realizację zadań zapewniających bezpieczną 

pracę ratowników i sprawną pomoc poszkodowanym – zakup dwóch kpl. Ubrań gazoszczelnych, 

zakup sprzętu i materiałów do doposażenia zakupionego ciężkiego samochodu gaśniczego, zakup 

sprzętu ochrony osobistej strażaka. Zakupy będą realizowane poprzez fundusz wsparcia przy 

WKW PSP w Poznaniu po podpisaniu porozumienia. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Na 

powyższy cel zostanie wyasygnowana kwota w wysokości 10 000,00zł ze środków 

pochodzących z nadwyżki budżetowej. 

 Pismo Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie z prośbą o pomoc w zakupie słodyczy oraz 

przekazania gadżetów, które zostaną rozdane dzieciom i mieszkańcom odwiedzającym OSP 

podczas dni otwartych w remizie OSP. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie. 

 Pismo Krzysztofa Soboka z prośbą o sponsorowanie w dowolnej kwocie udziału w Rajdzie 

Wschodnim Szlakiem Rowerowym „Green Velo”. Rajd rozpoczyna się w Elblągu i przebiega 

warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Zarząd 

zaopiniował prośbę negatywnie.  

 Zawiadomienie Wójta Gminy Baranów o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Baranów. Zarząd zapoznał się z 

zawiadomieniem, zostanie ono przekazane do Wydziału Architektury i Budownictwa. 

 Negatywną odpowiedz Burmistrza Miasta i Gminy Kępno na pismo zarządu w sprawie prośby o 

umorzenie podatku od nieruchomości dla Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Sprawa dotyczy 

wniosku Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie. Kserokopia odpowiedzi 

zostanie przekazana przewodniczącemu komisji.  

 Pismo sołtysa wsi Osiny otrzymane do wiadomości zarządu w sprawie podjęcia przez Radę 

Gminy Kępno działań niezbędnych do niedopuszczenia realizacji inwestycji dotyczącej budowy 

fermy hodowli norek amerykańskich na terenie sołectwa Osiny. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.    

 Pismo naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie konieczności zabezpieczenia 

środków w wysokości 60 000,00zł na uregulowania należności za przechowywanie samochodów 

na parkingu. Sprawa dotyczy przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Kępińskiego, które zostały 

usunięte z drogi i nieodebrane w wyznaczonym terminie. Środki zostaną zabezpieczone w 

budżecie powiatu.   

 Sprawozdanie z posiedzenia komisji do dysponowania środkami budżetu powiatu, 

przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z dnia 30 marca 

2016r.Wnioski o dopłatę złożyło 8 nauczycieli. 6 wniosków dotyczyło wcześniej podjętych 

studiów podyplomowych i były kontynuacją, natomiast 2 to wnioski pracowników PPP o dopłatę 

do studiów podyplomowych z zakresu surdopedagogiki. Są to kwalifikacje niezbędne do 

wydawania orzeczeń i opinii w powyższym zakresie przez poradnię. Komisja stwierdziła, że 

wszystkie złożone wnioski są zgodne z potrzebami szkół w zakresie organizacji procesu 
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dydaktycznego oraz z priorytetami na 2016 rok. Zarząd przeanalizował złożone wnioski i 

zaakceptował przedstawione propozycje dopłat. Wysokość dopłat ustalono w oparciu o uchwałę 

Zarządu Powiatu Nr 93.V.2016 z 12 lutego 2016 r. Środki na powyższy cel zabezpieczone są w 

budżetach poszczególnych placówek oświatowych. Informacja zostanie przekazana do Wydziału 

Edukacji i Sportu w celu przekazania ostatecznych informacji o wysokości dopłat do 

poszczególnych placówek. 

 Sprawozdanie Wydziału Edukacji i Sportu oraz placówek oświatowych z wykorzystania środków 

przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku. 

 Zarząd zapoznał się także z informacją Wydziału Edukacji i Sportu o wykorzystaniu środków 

przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w I kwartale 2016 

roku 

VI. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 105.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego. 

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 


