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PROTOKÓŁ Nr 68.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 28 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 (spotkanie Trzcinica – drogi, spółdzielnia POMOST- 

dyskusja nad spłatą zobowiązań przez samorząd powiatowy). 

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

 Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kępnie w zakresie realizacji projektu konkursowego pt.: „Liderzy kępińskiego rynku pracy”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

 Uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia 

prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kępińskim w 2017 r. 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał bez uwag.  

 

III. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

 Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w sprawie interwencji Pana Ryszarda 

Przybylskiego o wznowienie postępowania w sprawie budowy Sali sportowej. Pismo wskazuje 

na fakt, iż wysokość budynku zlokalizowanego w części frontowej Sali gimnastycznej- sala 

fitness i siłownia nie mogą przekroczyć zatwierdzonej wysokości 4,62m. Budynek zgodnie z 

projektem nie przekracza wskazanej wysokości.  Konserwator po wcześniejszym pozytywnym 

uzgodnieniu projektu popiera wniosek Pana Ryszarda Przybylskiego o wznowienie 

postępowania. Zarząd dyskutował o sprawie wskazując na fakt, iż możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych może zostać zagrożona przez pisma Pana Przybylskiego dążące do blokady 

realizacji inwestycji. Tym samym młodzież ucząca się w LO zostanie pozbawiona szansy 
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uprawiania sportu w nowym obiekcie spełniającym warunki BHP a szkoła realizacji wymagań 

programowych z WFu. Szczególnie w sytuacji wprowadzenia nowej struktury szkolnictwa 

zwiększającej liczbę oddziałów w liceum.  Wybudowanie obiektów tylko ze środków samorządu 

powiatowego nie będzie możliwe z uwagi na zadłużenie samorządu oraz trudność w pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych na obiekty sportowe. Pismo zostanie skierowane do Biura Prawnego oraz 

Wydziału Architektury i Budownictwa celem analizy i zajęcia stanowiska w sprawie.  

 

 

 Sprawozdanie końcowe Towarzystwa Społecznego Tilia z realizacji zadania publicznego pn. 

„Sen o Warszawie- stolica oczami dzieci niepełnosprawnych. 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 Radnej Rady Powiatu Kępińskiego Renaty Ciemny z prośbą o dokonanie zmiany w 

projekcie budżetu powiatu na rok 2017 poprzez wprowadzenie zadania – Przebudowa drogi 

powiatowej Mroczeń- Laski – Trzcinica – Buczek – sporządzenie dokumentacji i zabezpieczenie 

kwoty 55 000,00zł na w/w zadanie zmniejszając wydatki na zadanie- Modernizacja dróg 

powiatowych. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie, zadanie sporządzenia dokumentacji 

projektowej zostanie wprowadzone do projektu budżetu na 2017r.  

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 143.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie w zakresie 

realizacji projektu konkursowego pt.: „Liderzy kępińskiego rynku pracy”, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

  Uchwała Nr 144.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie 

wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Powiecie Kępińskim w 2017 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 


