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PROTOKÓŁ Nr 67.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 18 sierpnia 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  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia przedstawienie porządku obrad 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Kępińskiego 

3. Sprawy bieżące i sprawozdanie z okresu między posiedzeniami zarządu 

4. Omówienie projektów uchwał  

5. Omówienie pism przekazanych na posiedzenie zarządu 

6. Podjęcie uchwał, postanowień, opinii i wniosków 

7. Wnioski i wolne głosy 

 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu powiatu, starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między zarządami (przetarg na drogę Joanka – Mroczeń – brakujące 

108 000,00, przygotowania wniosków na drogi, rozmowy z partnerami inwestycji drogowej Świba 

– Donaborów- Biadaszki).  

II. W punkcie drugim starosta przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

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

 Uchwała sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na 

lata 2016-2026 

 Uchwała w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu 

Kępińskiego dla Gminy Kępno na wykonanie w 2016 r. zadania inwestycyjnego p.n. 

„Budowa drogi gminnej Olszowa – Kierzno” realizowanego w ramach „Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” 

 Uchwała w sprawie w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 

Powiatu Kępińskiego dla Gminy Baranów na wykonanie w 2017 r. zadania 

inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – 

Słupia pod Kępnem” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i 

Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” 

 Uchwała w sprawie przekazania Gminie Kępno zadania publicznego zarządzania drogą 

powiatową nr P5677P od skrzyżowania z drogą gminną nr G859642P do skrzyżowania z 

drogą gminną nr G859653P 
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 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/88/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z 

dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu.  

 

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

najbliższej sesji. 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił: 

 Sprawozdanie końcowe Stowarzyszenia Apertus z wykonania zadania publicznego pn. ”Żyję 

aktywnie – żyję zdrowo w ramach XXXVIII Zlotu Drużyn Harcerskich Nieprzetartego 

Szlaku” Sprawozdanie zostało skontrolowane pod względem merytorycznym przez wydział 

ZPPP, pod względem prawidłowości rozliczenia finansowego przez wydział FN. Zarząd 

zapoznał się z dokumentami i zatwierdził sprawozdanie.  

 Sprawozdanie końcowe Stowarzyszenia Apertus z wykonania zadania publicznego pn. 

”Przecieramy szlaki naszych możliwości w ramach XXXVIII Zlotu Drużyn Harcerskich 

Nieprzetartego Szlaku” Sprawozdanie zostało skontrolowane pod względem merytorycznym 

przez wydział ZPPP, pod względem prawidłowości rozliczenia finansowego przez wydział 

FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zatwierdził sprawozdanie. 

 Sprawozdanie końcowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Turkowach z wykonania zadania 

publicznego pn. ”Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych” Sprawozdanie zostało skontrolowane pod względem merytorycznym przez 

wydział ZPPP, pod względem prawidłowości rozliczenia finansowego przez wydział FN. 

Zarząd zapoznał się z dokumentami i zatwierdził sprawozdanie. 

 Wniosek dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie o 

zmianę wynagrodzenia miesięcznego. Dyrektor w imieniu własnym wnosi o zmianę 

wynagrodzenia zasadniczego przez podniesienie go do kwoty 15 780,00zł (piętnaście tysięcy 

siedemset osiemdziesiąt złotych) począwszy od miesiąca stycznia 2016r. Pismo zawiera 

uzasadnienie wniosku m.in. analizę strat, jakie ponosi dyrektor z tytułu niepodnoszenia 

wynagrodzenia. Zarząd zaopiniował wniosek negatywnie.  

 Pismo dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie z prośbą o zwiększenie środków 

budżetowych 4 000,00zł na wkład własny do projektu „ Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Biblioteki Narodowej w 

Warszawie. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Środki zostaną przesunięte na kolejnej 

sesji Rady Powiatu Kępińskiego.  

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

2016 roku oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także miesięczne 

rozliczenie dotacji, za miesiąc lipiec 2016 roku przez Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Kępnie. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje.  

 Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska w sprawie zamiaru przekazania drogi powiatowej nr 

5700P oraz drogi powiatowej nr 5697P. Pismo przedstawia uwagi i wątpliwości dotyczące 

przekazywanych ciągów m.in. wskazuje na nieuregulowany stan prawny działek. Zarząd 

ponownie przeanalizował sprawę i zdecydował o spotkaniu z wójtem w celu wspólnego 

omówienia innego odcinka drogi, który zostanie przekazany gminie Łęka Opatowska.  

 Pismo Agencji Nieruchomości Rolnych otrzymane do wiadomości Zarządu Powiatu 

Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania należnego do wypłacenia przez 

Powiat Kępiński za nabycie nieruchomości- działek na ciągu drogi powiatowej Zbyczyna – 

Drożki. Agencja nie zrzeka się odszkodowania z tytułu nabycia działek na cel realizacji 

inwestycji drogowej. Agencja zwraca się z prośbą o przekazanie kopii operatów 

szacunkowych. Zarząd na obecną chwilę nie jest zainteresowany odpłatnym przejęciem 

gruntów, operaty zostaną przekazane do agencji zgodnie z prośbą.  
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 Pismo mieszkańca Mianowic z prośbą o rozłożenie na raty opłaty za usunięcie i parkowanie 

pojazdu. Sprawa dotyczy przepadków pojazdów. Zarząd skierował pismo do biura prawnego 

celem zaopiniowania sprawy.  

 Członkowie Zarządu zapoznali się z projektem dokumentacji na ciąg pieszo-rowerowy 

Myjomice- Ostrówiec- Kierzno. Dokumentacje omówił naczelnik Wydziału Architektury i 

Budownictwa. Z uwagi na wysokość kosztów zarząd zdecydował o podziale zadania na trzy 

etapy i zmianie dokumentacji na wykonanie chodnika, nie jak pierwotnie planowano ciągu 

pieszo- rowerowego. 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

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 


