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PROTOKÓŁ Nr 56.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 13 kwietnia 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 – 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 - walne zebranie spółdzielni POMOST- decyzja o 

likwidacji, przedstawienie zobowiązań i zadłużenia wg bilansów od początku funkcjonowania: 

rok 2013- kwota zobowiązań – 123 137,04, rok 2014 – kwota zobowiązań –202 076,03, rok 

2015- kwota zobowiązań- 189 220,31, rok 2016 - kwota zobowiązań 185 227,43 ze stratą ok. 

33 000,00zł. Spółdzielnia notowała zadłużenia i straty już w pierwszym roku działalności 

pomimo dotacji zewnętrznych na funkcjonowanie. Starosta przedstawił rozwiązania i alternatywy 

dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w spółdzielni POMOST- możliwości zatrudnienia w 

spółdzielni JAŚMIN i WTZ-tach. Jedną z idei stworzenia spółdzielni miało być tworzenie miejsc 

pracy dla osób z WTZ-tów. Od początku funkcjonowania spółdzielni z WTZ-tów zatrudniono 5 

osób, z których na dzień dzisiejszy pozostały 2. Klientami spółdzielni od początku jej istnienia 

był powiat i jego jednostki organizacyjne oraz gmina Baranów, która jako pierwsza zrezygnowała 

z usług. Spółdzielnia nie rozwijała się, nie poszukiwała zewnętrznego rynku zbytu i ceny usług 

nie były konkurencyjne. Skarbnik przedstawił również członkom zarządu wyliczenia 

oszczędności dla starostwa powiatowego związane z rezygnacją z obsługi spółdzielni, która 

świadczyła usługi sprzątania w dwóch budynkach- budynek starostwa oraz budynek geodezji. 

Koszty ponoszone na sprzątanie ww. budynków przy usługach spółdzielni to kwota 150 600,00zł 

rocznie. Po zatrudnieniu w starostwie 3 pracownic spółdzielni roczne koszty utrzymania etatów 

wraz ze wszystkimi pochodnymi i środkami czystości wyniosą 88 470,82zł, co daje 62 129,00zł 

oszczędności dla budżetu starostwa i świadczy o gospodarnym i celowym wydawaniu środków z 

budżetu. Dla starostwa dużo bardziej korzystnym rozwiązaniem byłoby ogłoszenie przetargu na 

sprzątanie na otwartym rynku, jednak z uwagi na czynnik społeczny zatrudnione zostały 3 

pracownice spółdzielni. Analizując ceny usługi sprzątania proponowane przez spółdzielnię nie 

były konkurencyjne dla przedsiębiorców i innych podmiotów.    

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił 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 

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

na najbliższej sesji. 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił: 

 Informację o dofinansowaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z „Narodowego Program 

Rozwoju Czytelnictwa”. Wydział Edukacji i Sportu wystąpił o wsparcie dla wszystkich bibliotek 

działających przy szkołach prowadzonych przez Powiat Kępiński. Z trzech placówek 

ponadgimnazjalnych najwyżej oceniono wniosek przygotowany przez Zespół Szkół 
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Ponadgimnazjalnych Nr 2 i ta placówka otrzyma wsparcie finansowe Wojewody na realizację 

programu w 2016 roku w wysokości 12 000 zł. Organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić 

udział własny w wysokości, co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

 

 Zawiadomienie burmistrza Miasta i Gminy Kępno o przystąpieniu do sporządzania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno- część I dla obszaru linii 

kolejowej Kępno- Kępno Zachód w Kępnie. Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem, zostanie ono 

przekazane do Wydziału Architektury i Budownictwa. 

 Sprawozdanie finansowe Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi za I 

kwartał 2016r. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokumenty zostaną przekazane do 

Wydziału Budżetu i Finansów celem dokonania kontroli. Zarząd wystąpi również o 

zaopiniowanie sprawozdania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

 Wniosek dyrektora SPZOZ w Kępnie o wyrażenie zgody na wykonanie prac rewaloryzacyjnych 

parku przy Oddziale Rehabilitacyjnym w Grębaninie. Wniosek dotyczy dotacji otrzymanej z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przedsięwzięcie „Rewaloryzacja Parku w 

Grębaninie”. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 Pismo mieszkańca Radostowa z prośba o umorzenie należności w kwocie 37 888,67zł za 

przechowywanie pojazdu na parkingu. Sprawa dotyczy przepadku pojazdu na rzecz powiatu. 

Zarząd nie wyraził zgody na umorzenie należności a zdecydował o rozłożeniu jej na raty w 

wysokości 300,00zł miesięcznie.  

 Pismo mieszkańca Radomierowic z prośba o umorzenie należności w kwocie 30 676,00zł za 

przechowywanie pojazdu na parkingu. Sprawa dotyczy przepadku pojazdu na rzecz powiatu. 

Zarząd nie wyraził zgody na umorzenie należności a zdecydował o rozłożeniu jej na raty w 

wysokości 300,00zł miesięcznie. 

 Wniosek Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego o poprawę bezpieczeństwa na 

drogach powiatowych poprzez oznakowanie poziome ostrych łuków na drogach powiatowych- 

oznaczenie osi środkowej jezdni. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Oznakowanie 

zostanie wykonane w 2016r. przez Powiatowy Zarząd Dróg na 10 najbardziej niebezpiecznych 

zakrętach na drogach powiatowych, w tym na zakrętach dróg zgłaszanych przez radnych na 

Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w dniu 5 kwietnia 2016r.  

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

oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także miesięczne rozliczenie 

dotacji za miesiąc marzec 2016 roku przedłożone przez prowadzącego Liceum Ogólnokształcące 

dla dorosłych w Kępnie. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Anonimowe pismo w sprawie dotyczące sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Pismo 

podnosi, że dyrektor niesprawiedliwie traktuje pracownice faworyzując jedną z nich. Zarząd 

spotka się z personelem DPS oraz poprosi o opinię w sprawie rozpatrywania anonimowych skarg 

biuro prawne.  

 Wniosek złożony przez Radną Powiatu Kępińskiego Renatę Ciemny w odpowiedzi na wspólne 

posiedzenie Komisji Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowych 

dotyczący uwzględnienia w projekcie planowanych inwestycji drogowych w latach 2016-2018 i 

w latach następnych przebudowy drogi Słupia – Zmyślona Słupska – Laski na rok 2019. Zarząd 

zaopiniował wniosek pozytywnie, dokument zostanie uzupełniony o powyższą drogę do 

wykonania po roku 2018.  

 Wniosek Klubu Radnych Razem w Radzie Powiatu Kępińskiego o przeanalizowanie możliwości 

wygospodarowania dodatkowych środków na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach 

poza planowanymi odcinkami do wykonania w 2016r. Klub wnioskuje o systematyczne 
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planowanie w każdym budżecie wykonywania nakładek na głównych ciągach drogowych w 

przedziale 10-20km w miejscach gdzie zachodzi pilna potrzeba wynikająca z oceny stanu 

technicznego, faktycznego zużycia i obciążenia drogi. Do pozyskania środków klub proponuje 

przesunięcie w czasie już zaplanowanych inwestycji lub rozłożenie ich realizacji na kilka lat, 

zawieszenie- przesunięcie spłaty istniejących zobowiązań lub pozyskanie nowych środków na 

realizację tych zadań. Zarząd dyskutował o proponowanych rozwiązaniach. Ewentualne 

zwiększenie środków finansowych na wykonanie dodatkowych nakładek bitumicznych w 2016r. 

będzie możliwe po zakończeniu procedury postępowania przetargowego na inwestycje: 

przebudowy ul. Wieluńskiej oraz drogi Opatów – Trzebień (podpisanie umów). Zarząd planuje 

corocznie stosować powyższe rozwiązanie celem zwiększania środków przeznaczanych na 

nakładki bitumiczne na drogach. Zgodnie z przedstawioną radnym strategią drogową, zarząd 

będzie w miarę możliwości budżetowych realizować zadania modernizacji dróg w kilometrażu, 

na który wystarczy środków finansowych. Sugerowane przesuwanie w czasie realizacji innych 

niezbędnych do właściwego wypełniania zadań powiatu inwestycji nie może mieć miejsca z 

uwagi na to, iż utrzymanie, remonty i inwestycje drogowe nie są jednymi zadaniami samorządu 

powiatowego. Obecnie jednym z priorytetowych zadań jest dokończenie budowy bloku 

operacyjnego przy SPZOZ w Kępnie oraz budowa lądowiska, na które powiat będzie musiał 

zabezpieczyć część środków finansowych. Przesunięcie lub zawieszenie spłaty już zaciągniętego 

długu w wysokości 21 393 429,00 złotych i dalsze zadłużanie powiatu, nie jest wg. zarządu 

rozwiązaniem racjonalnym z uwagi na to, że należy celowo i oszczędnie gospodarować środkami 

budżetu w taki sposób, aby zobowiązaniami finansowymi nie obciążać kolejnego budżetu. 

Obecnie zarząd rozpoczął spłacanie długu - rata na 2016r. to kwota około 2 400 000,00zł, na 

2017r. 3 000 000,00zł. W związku z powyższym zarząd, jeżeli zdecyduje się na zaciąganie 

kolejnych zobowiązań powiększających dług to po wnikliwej analizie budżetu, dyskusji z radą i 

tylko w sytuacji, gdy w budżecie nie będzie wystarczających środków na wkład własny do 

inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Pozyskanie nowych środków na 

wykonanie tylko i wyłącznie nakładek bitumicznych na drogach nie jest możliwe, gdyż kryteria 

ogłaszanych programów i konkursów premiują kompleksowe przebudowy dróg z poprawą 

bezpieczeństwa poprzez poszerzenie pasa jezdni do 6m, budowę ścieżek pieszo- rowerowych, 

wysepek zwalniających, montażu oświetlenia itp.   

 Wniosek Klubu Radnych Razem w Radzie Powiatu Kępińskiego o przeanalizowanie 

konieczności utrzymywania poszczególnych ciągów drogowych w randze dróg powiatowych. 

Klub wnosi o analizę zasobu drogowego i przedstawienie propozycji przekazania odcinków 

drogowych z zasobu powiatu do zasobu danej gminy po uzgodnieniu, porozumieniu się z 

wójtami gmin oraz burmistrzem Miasta i Gminy Kępno. Zarząd w porozumieniu z dyrektorem 

PZD wystąpi do gmin z zapytaniem o możliwość przejęcia dróg w zasób gminny.  

  Wniosek złożony przez Radną Powiatu Kępińskiego Krystynę Możdżanowską wraz z podpisami 

mieszkańców Myjomic, Ostrówca i Kierzna o pilną realizację naprawy chodnika w miejscowości 

Myjomice, wykonanie odwodnienia/ dostosowanie do wymagań techniczno- drogowych w 

Ostrówcu oraz wpisanie do planu budowy i remontu dróg na lata 2016 i następne inwestycji 

drogowej dotyczącej budowy ciągu pieszo- rowerowego łączącego miejscowości Myjomice – 

Ostrówiec – Kierzno – Świba i rozpoczęcie inwestycji w 2016r. Zadanie zostanie wpisane do 

opracowywanego dokumentu zgodnie ze złożonym wnioskiem. Realizacja zadania rozpocznie się 

w 2016r. od opracowania dokumentacji projektowej na I etap zadania tj. odcinek od Myjomic 

przez Ostrówiec do Kierzna i rozpoczęcia realizacji zadania ze środków z nadwyżki budżetowej 

przy współudziale finansowym gminy Kępno, jeżeli ta wyrazi chęć partycypacji w kosztach 

zadania. 

Na tym posiedzenie zakończono 

 



Strona 4 z 4 

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 


