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PROTOKÓŁ Nr 61.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 16 czerwca 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 - nieobecna 

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 (spotkanie Zarządu spółdzielni Pomost, Konwent Starostów- 

złagodzenie kryteriów WRPO dotyczących konkursu na drogi, mapy potrzeb zdrowotnych).  

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego 

 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy                    

w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kępińskim (II)”. 

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

Zarząd przyjął projekt uchwały bez uwag. 

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

 Uchwała w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych                    

z mieszkańcami Powiatu Kępińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

Uchwała dotyczy wprowadzenia do obrotu prawnego regulacji w zakresie przeprowadzania 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                            

o działalności pożytku publicznego.    

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego                                

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie kępińskim (II)”. 

 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2015 rok.  

 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                        

z wykonania budżetu za 2015r.  

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

najbliższej sesji. 

IV. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił: 

 Roczne sprawozdanie z planu finansowego, w tym inwestycyjnego oraz działalności 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2015 rok oraz opinię                   

i raport z badania sprawozdania sporządzone przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie zostało 
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zatwierdzone przez Radę Społeczną przy SPZOZ. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. 

Dokument zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu celem przedłożenia                       

i zatwierdzenia na sesji Rady Powiatu.  

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

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

2016 oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także miesięczne 

rozliczenie dotacji za miesiąc maj 2016 roku przedłożone przez prowadzącego Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty                    

i informacje. 

 Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Turkowach z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

pokrycie ponadplanowej kwoty około 10,00zł ze środków własnych jednostki przy realizacji 

powierzonego zadania publicznego. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 Pismo mieszkańca Nowej Wsi Książęcej z wnioskiem o wszczęcie postępowań w sprawie 

naruszeń i przeprowadzenie kontroli Ryszarda Dachowskiego. Zarząd zapoznał się z pismem 

i zdecydował o wystąpieniu do Urzędu Stanu Cywilnego w Bralinie celem ustalenia adresu 

nadawcy pisma.  

 Pismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z informacją                   

o nowych zasadach rozliczania dotacji na sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Jednostki będą rozliczać dotacje zgodnie z ustawą o pożytku publicznym                        

i wolontariacie. Związek zwraca się w piśmie z prośbą o udzielenie jednostkom OSP pomocy 

merytorycznej gdyby zaistniała taka potrzeba. Zarząd zapoznał się z pismem. Zostanie ono 

przekazane do wydziału merytorycznego celem zapoznania się i udzielania jednostkom OSP 

niezbędnej pomocy.  

 Pismo Pani Karoliny Świerczyńskiej w sprawie spotkania i pomocy w utworzeniu na terenie 

Powiatu Kępińskiego placówki dla dorosłych osób z autyzmem. Pismo wskazuje                             

o konieczności specjalistycznego wsparcia chorych z autyzmem w miejscach ich 

zamieszkania. Zarząd zdecydował o przekazaniu pisma do Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej i Pomocy Rodzinie celem zaopiniowania problemu i wspólnego wystąpienia do 

parlamentarzystów o wprowadzenie rozwiązań systemowych w ww. sprawie.  

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośba o zmianę uchwały nr XVI/89/2016 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. Wójt wnosi o rozszerzenie obecnego wykazu o 4 przystanki 

znajdujące się na terenie gminy Trzcinica. Zarząd skierował pismo do rozpatrzenia przez 

Powiatowy Zarząd Dróg.  

 Odpowiedz Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w sprawie sytuacji mieszkańców wsi Olendry 

oraz rodziny Pana Ryszarda Maciejewskiego. Burmistrz informuje, że zostały podjęte 

odpowiednie działania w celu pomocy mieszkańcom wsi Olendry, w szczególności rodzinie 

Państwa Maciejewskich. Sprawa została również skierowana do Prokuratury Rejonowej                   

w Kępnie z prośbą o zajęcie się sprawą. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 W związku z przekazaniem Powiatowi Kępińskiemu odcinka drogi wojewódzkiej nr 450                     

o długości 6,257 km, przebiegającej od granicy województwa łódzkiego/wielkopolskiego na 

terenie gminy Łęka Opatowska relacji Kalisz- Grabów Nad Prosną -/Wyszanów- Wieruszów- 

Opatów zwiększającej kilometraż dróg powiatowych Zarząd zdecydował o przekazaniu 

gminie Łęka Opatowska odcinka drogi powiatowej o długości 6,25km relacji Siemianice – 

Łęka Opatowska.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 119.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie 

przyjęcia projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie 
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współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy w powiecie kępińskim (II)”. 

 Uchwała Nr 120.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 czerwca 2016r.w sprawie 

zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.  

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 


