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PROTOKÓŁ Nr 72.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 17 PAŹDZIERNIKA 2016 roku o godz. 14 
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 (omówienie Rady Społecznej SPZOZ, omówienie 

wysokości subwencji i podatków na 2017r. na podstawie danych MF)  

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. (Uchwałę omówił Skarbnik Powiatu) 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie bez uwag.  

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów 

związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2017. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady 

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

komunikacyjnych na terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (Uchwałę 

omówiła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu)  

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu konkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego pt. „Liderzy Kępińskiego rynku pracy”. 
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 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.” 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 

2016 rok. (Uchwałę omówił Skarbnik Powiatu) 

 

 Uchwała sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 

2016-2026.(Uchwałę omówił Skarbnik Powiatu) 

 

 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z 

przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej 

Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków 

Uchwała zostanie skonsultowana z UMWW celem ustalenia jej ostatecznego brzmienia. 

 

 Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego 

dla Województwa Wielkopolskiego na realizację w latach 2017 i 2018 projektu p.n. 

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa”. Uchwała zostanie skonsultowana z UMWW celem 

ustalenia jej ostatecznego brzmienia. 

 

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

najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach prowadzonych przez Powiat 

Kępiński w roku szkolnym 2015/2016. Zarząd zapoznał się z informacją i przekazał ją na ręce 

przewodniczącego Rady Powiatu celem przedstawienia na najbliższej sesji. 

 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kępno w zakresie terenów oznaczonych symbolami RU i RM. Wnioski 

do planu można składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.  

 Pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie z prośbą o 

zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2017 środków w wysokości 20 000,00zł z 

przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego, który będzie wykorzystywany 

do prowadzenia zajęć szkoleniowych dla strażaków. (tablica interaktywna, projektor 

multimedialny, nagłośnienie, zestaw komputerowy). Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie na 

środki w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Pismo 

zostało przekazane do Wydziału Budżetu i Finansów- wniosek do budżetu.  

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kępnie przekazujące do rozpatrzenia 

pismo Wiceprezesa KKS Polonia Kępno dotyczące bezpłatnego wynajmu Sali gimnastycznej w 

związku z organizacją Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt w 

dniach od 9-11 grudnia 2016r. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Sala zostanie nieodpłatnie 

użyczona na czas organizacji Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt. Korzystający z 

Sali uwzględni pokrycie kosztów osobowych związanych ze sprzątaniem i opieką obiektu. 

 Pismo Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie 

powiatu na 2017r. i 2018r. środków w wysokości 330 883,00zł na pokrycie części wkładu 

własnego do projektu współfinansowanego w 85% z UE „Wyposażenie środowisk 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz 

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 

Powiat Kępiński jest jednym z 29 podmiotów będących beneficjentami projektu, podobnie jak 
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pozostałe podmioty partycypuje w zabezpieczeniu wkładu własnego do powyższego projektu.  

Stosowny projekt uchwały przedstawiony w punkcie III protokołu. 

 Decyzję Wojewody Wielkopolskiego przekazująca na rzecz Powiatu Kępińskiego mienie Skarbu 

Państwa stanowiące własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jednostka 

ewidencyjna Kępno, obręb Krążkowy, dz. Nr 1020/4. Zarząd zapoznał się z decyzją. 

 Wniosek Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego o zmianę pozycji 

kosztorysu zadania publicznego dofinansowanego w ramach otwartego konkursu ofert. Zarząd 

zaopiniował wniosek pozytywnie. Wydział ZPPP przygotuje stosowne aneksy do umów. 

 Rozliczenie porozumienia z dnia 18.05.2016r. wsparcie finansowego w wysokości 15 000,00zł w 

celu wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego na drodze powiatowej nr 5683P zlokalizowanej 

w obrębie Gminy Rychtal. Rozliczenie zostało skontrolowane pod względem formalnym i 

rachunkowym, przez Wydział Budżetu i Finansów oraz pod względem merytorycznym przez 

Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu. Zarząd zaakceptował rozliczenie.  

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego „Powiatowy rajd sportowo-pożarniczy 

ochotniczych straży pożarnych” Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie. 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 Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu o przesunięcie środków w budżetach placówek 

oświatowych w związku ze złożeniem wniosków o przyznanie dopłat na dokształcanie 

nauczycieli. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie przesunięć.  

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała nr 137.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 października 2016 r. w 

sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2016 r. 

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 


