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PROTOKÓŁ Nr 67.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 14 LISTOPADA 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  

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 (ustalenia dotyczące organizacji Dożynek Powiatowo – 

Gminnych oraz propozycje miejsc na organizacje festynu Pożegnanie Lata, członkowie zarządu 

dyskutowali również o wydatkach inwestycyjnych zaplanowanych na 2017r.). 

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu 

 Uchwała w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028 

 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2017 wraz 

z uzasadnieniem, 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał bez uwag.  

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/102/2016 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadające według algorytmu w 2016 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Społeczna ds. Osób 

Niepełnosprawnych, zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na 

najbliższej sesji. 
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IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

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

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

miesięczne rozliczenie dotacji, za miesiąc październik 2016 roku przez Liceum Ogólnokształcące 

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

 Sprawozdanie końcowe stowarzyszenia Szansa dla Trzebienia z wykonania zadania publicznego 

pn. ”Pokaz tradycyjnego wyrobu masła na Dożynkach Powiatowych” 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. 

 Informację Powiatowego Zarządu Dróg dotyczącą podmiotów, które będą wykonywać usługę 

zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2016/2017 we wszystkich gminach. 

Zarząd zapoznał się z informacją.  

 Pismo Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia z prośbą o nieodpłatne udostępnienie hal 

sportowych przy ZSP Nr 1 przy ulicy Sienkiewicza oraz ZSP Nr 2 przy ulicy Przemysłowej na 

organizację Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. Sale zostaną nieodpłatnie użyczone na czas organizacji Mikołajkowego Turnieju 

Piłki Ręcznej Dziewcząt- godziny korzystania z sal uzgodnione zostaną z dyrektorami szkół. 

Korzystający uwzględni pokrycie kosztów osobowych związanych ze sprzątaniem i opieką 

obiektów. 

 Pismo Akademii Piłkarskiej Reissa z prośbą o nieodpłatne udostępnienie sali sportowej przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kępnie na organizację w dniu 19 listopada 2016r. turnieju 

charytatywnego. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Sala zostanie nieodpłatnie użyczona na 

czas organizacji turnieju - godziny korzystania z sali uzgodnione zostaną z dyrektorem szkoły. 

Korzystający uwzględni pokrycie kosztów osobowych związanych ze sprzątaniem i opieką 

obiektu. 

 Pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej otrzymane do wiadomości 

Starosty Kępińskiego z informacją dotyczącą odmowy wydłużenia terminu umowy na 

udostępnianie przez PSP w Kępnie pomieszczenia na działalność gabinetu lekarskiego. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości.   

 Wniosek z Przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z prośbą o 

dokonanie pomiaru stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie Powiatu Kępińskiego. Zarząd 

wystąpi do WIOŚ o przeprowadzenie badania.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 139.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: 

ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na 

lata 2017 – 2028,  

  Uchwała Nr 140.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2017 wraz z uzasadnieniem, 

Uchwały zostaną przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

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 


