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PROTOKÓŁ Nr 71.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 7 PAŹDZIERNIKA 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 (dofinansowanie na budowę lądowiska na SPZOZ- 

zmniejszenie progu punktowego z 43 do 29; wniosek SPZOZ Kępno otrzymał w ocenie 37 

punktów znalazł się na liście rankingowej nr 2 projektów wybranych do dofinansowania w 

ramach PO POiŚ, poprawki wniosku na budowę sali gimnastycznej i boiska lekkoatletycznego w 

Kępnie złożonego do WRPO)  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu 

na 2016 rok.  

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag 

i opinii do projektu Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 
 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie bez uwag.  

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił: 

 Wystąpienia pokontrolne RIO dla Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz Powiatowego 

Zarządu Dróg. Wystąpienia zostały omówione. Kserokopie wystąpień zostaną przekazane do 

komórki Kontroli Wewnętrznej celem wdrażania zaleceń pokontrolnych.  
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 Zestawienie całkowitych kosztów wykonania chodnika z odwodnieniem na odcinku 

Myjomice – Ostrówiec- Kierzno.  Kosztorys opiewa na kwotę 3 612 490, 91zł.(trzy miliony 

sześćset dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 91/100) Zarząd zapoznał się i 

przeanalizował koszty.  

 Zestawienie kosztów rozbudowy oddziału wewnętrznego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Zestawienie wykonane na stan lipiec 2016. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji 3 440 543,32zł (trzy miliony czterysta czterdzieści 

tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 32/100). Zarząd zapoznał się i przeanalizował koszty. 

 Pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu o przyznaniu 

pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 65 000,00zł na wsparcie realizacji 

przedsięwzięcia pn. „Nasadzanie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu 

Kępińskiego. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z informacja o 

dofinansowaniu powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 

2015. Powiat otrzyma dofinansowanie w wysokości 20 000,00zł. Zarząd przyjął informację 

do wiadomości. 

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego z informacją o zwiększeniu planu dotacji celowej w 

wysokości 90 199,00zł na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o 

niepełnosprawności. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Środki zostaną przekazane 

do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.  

 Pismo Sołtysa Wsi Ostrówiec i Rady Sołeckiej z prośbą o zabezpieczenie środków 

finansowych w 2017r. na remont drogi i chodnika w miejscowości Ostrówiec. Zarząd 

zapoznał się z pismem, zostanie ono przekazane do Wydziału Budżetu i Finansów – wniosek 

do budżetu. 

 Pismo Sołtysa Wsi Myjomice i Rady Sołeckiej z prośbą o zabezpieczenie w budżecie 

powiatu na 2017r. środków na remonty dróg powiatowych na terenie wsi Myjomice oraz 

przycięcie dziko rosnących drzew pomiędzy numerami posesji 24-26 w Myjomicach. Zarząd 

zapoznał się z pismem, zostanie ono przekazane do Wydziału Budżetu i Finansów- wniosek 

do budżetu oraz do Powiatowego Zarządu Dróg celem dokonania pielęgnacji drzew.  

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego „Upowszechnianie turystyki i krajoznastwa 

wśród osób niepełnosprawnych i starszych- wyjazd do Lichenia”  Stowarzyszenia Jesteśmy 

dla Ciebie przy Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. 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 z wykonania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i 

dziedzictwa narodowego Stowarzyszenia Jesteśmy dla Ciebie przy Domu Pomocy 

Społecznej w Rzetni. 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 z wykonania zadania publicznego „Powiatowy Zlot Pojazdów Pożarniczych, 

piknik edukacyjny” Ochotniczej Straży Pożarnej w Świbie. 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. 

 Pismo Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, Oddział w Ostrowie 

Wielkopolskim z prośbą o pomoc finansową w odnowieniu zaniedbanego szlaku 

przebiegającego przez teren Powiatu Kępińskiego- Gmina Perzów. Zarząd zaopiniował 

prośbę negatywnie z uwagi na brak środków w budżecie powiatu. 

 Wniosek Kierownika Filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej 

Pani Stefanii Brzezińskiej- Michalskiej o wynajem lokalu dla PBP Książnicy Pedagogicznej 
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im. A. Parczewskiego w Kaliszu Filii w Kępnie w budynku przy ulicy Sienkiewicza. Zarząd 

zdecyduje o wynajmie pomieszczeń po zakończeniu prac remontowych w budynku.   

 Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu 

Zdrowia w sprawie wspólnego finansowania budowy bazy Śmigłowcowej Służby 

Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska 

Michałków w Ostrowie Wielkopolskim z prośbą o zabezpieczenie środków na 

dofinansowanie zadania w 2017r. Pismo zostanie przekazane do wydziału Budżetu i 

Finansów celem ujęcia środków w budżecie na 2017r.  

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica, skierowane do Pani Poseł Bożeny Henczycy, a do 

wiadomości Starosty Kępińskiego w sprawie pomocy w pozyskaniu środków na inwestycje 

dot. budowy ścieżki pieszo rowerowej. Zarząd przyjął pismo do wiadomości. 

 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji 

Starosty Kępińskiego w sprawie udzielenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę 

elektrowni wiatrowych EW3, EW4, EW5 z infrastrukturą towarzyszącą elektroenergetyczną 

i drogową dla farmy wiatrowej „Donaborów”. Zarząd zapoznał się z decyzją. 

 Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krążkowych z prośbą o zmniejszenie kosztów 

wynajmu lokalu użytkowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie ul. 

Przemysłowa 10c (płyta główna sali sportowej). Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie. 

Wszystkie podmioty korzystające z obiektów sportowych ponoszą opłaty wyliczone na 

podstawie kosztów eksploatacji i obsługi obiektów zgodnie z uchwałą Nr 293.IV.2014 

Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 września 2014r 

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

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

miesięczne rozliczenie dotacji, za miesiąc wrzesień 2016 roku przez Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i 

informacje.  

 Wniosek Pawła Dzioby o udzielenie dotacji w 2017 roku z budżetu Powiatu Kępińskiego 

na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Zarząd 

zaopiniował wniosek pozytywnie. Dokument został przekazany do Wydziału Budżetu i 

Finansów. 

 Informację Wydziału Edukacji i Sportu o wykorzystaniu środków przeznaczonych na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w III kwartale 2016 roku. Zarząd 

zapoznał się z informacją.  

 Pismo OSP Biadaszki, z prośbą o akceptacje zmian cen hydronetki oraz radiotelefonu oraz 

zmian w harmonogramie realizacji zdania publicznego dofinansowanego w ramach 

otwartego konkursu ofert. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Wydział ZPPP przygotuje 

stosowne aneksy do umów. 

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała nr 135.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 2016 r. w 

sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2016 r. 

 Uchwała nr 136.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 2016 r. w  

sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu współpracy 

Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie na rok 2017. 

V. Wnioski i wolne głosy 

 Krystyna Możdżanowska złożyła wniosek o wykonanie dokumentacji projektowej na 

chodnik w miejscowości Rzetnia.  

Na tym posiedzenie zakończono 
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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 


