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PROTOKÓŁ Nr 83.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 stycznia 2017 roku o godz. 13:30  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

2. Grażyna Jany – Członek Zarządu - nieobecna 

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 (ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi Biadaszki- 

Donaborów- Świba, przygotowanie postępowania na dokończenie bloku operacyjnego w SPZO, strefa 

zagrożona w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy na terenie powiatu ostrzeszowskiego, 

odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Kępnie). 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kępińskiego Nr 

XXV/150/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kępińskiego Nr 

XXV/149/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 - 2028. 

 

 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kępnie 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie.  

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Wojewody Wielkopolskiego otrzymane do 

wiadomości Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ponownego wniosku o pomoc finansową z 

dotacji celowej na dokończenie rozbudowy bloku operacyjnego przy SPZOZ w Kępnie. W 

przedmiotowym piśmie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z prośba do Wojewody 

Wielkopolskiego o opinię w sprawie, rozważenie udzielenia pomocy w ramach środków będących w 
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dyspozycji wojewody, wskazanie innych możliwych źródeł dofinansowania lub wystosowanie 

wniosku o przyznanie środków w ramach rezerwy ogólnej budżetu państwa. Zarząd przyjął pismo do 

wiadomości. Wniosek o przyznanie dotacji celowej został przesłany do Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 2 stycznia 2017r. Procedura jego rozpatrywania jest w toku.      

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośba o przeanalizowanie możliwości obniżenia stawek za 

umieszczenie urządzeń w obrębie pasa drogowego, określonych uchwałą nr XXXI/216/2013 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych. Pismo wnosi, że obecna stawka za umieszczenie w pasie 

infrastruktury technicznej w wysokości 125,00zł rocznie za 1m
2 

jest wysoka. Może to ograniczyć 

 i utrudnić realizację wielu inwestycji liniowych, wpłynąć na wydłużenie terminów oraz wzrost 

kosztów ich realizacji. Zarząd dyskutował na temat obowiązujących stawek przede wszystkim w 

odniesieniu do dochodów powiatu uzyskiwanych z powyższych opłat. W roku 2016 dochody budżetu 

z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 652848,67zł.Wszystkie pozyskane z opłat środki są 

przeznaczane na bieżące utrzymanie, inwestycje, naprawy i remonty dróg powiatowych. W związku  

z powyższym w obecnej chwili Zarząd Powiatu Kępińskiego nie planuje zmieniać stawki 

obowiązującej za umieszczenie urządzeń w obrębie pasa drogowego.  

 Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie działek 70/3, 

95/4, 70/5 położonych w obrębie Zmyślonej Słupskiej będących własnością Powiatu Kępińskiego. 

Na przedmiotowych działkach położony jest odcinek drogi gminnej (dł. 94m x szer. 4,5m), którą 

gmina zamierza przebudować. Wójt w piśmie zwraca się również o partycypację w kosztach 

przebudowy odcinka leżącego na działkach powiatu. Wartość kosztorysowa przebudowy odcinka 

powiatowego wynosi 57 202,69zł. Zarząd zaopiniował prośbę użyczenia działek pozytywnie. Wydział 

merytoryczny niezwłocznie przygotuje stosowne porozumienie. Docelowo Powiat Kępiński planuje 

przekazać przedmiotowe działki, jako darowiznę na rzecz gminy Łęka Opatowska z uwagi na to, iż 

stanowią one ciąg drogi gminnej. W odniesieniu do kosztów przebudowy obejmujących realizację 

zadania na działkach będących własnością powiatu Zarząd Powiatu Kępińskiego rozważy możliwość 

dofinansowania inwestycji przy podziale nadwyżki budżetowej. 

 Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Kępińskiego Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kierznie (data złożenia sprawozdania: 16.01.2017r.) 

Rozliczenie zostało sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym przez Wydział Budżetu i 

Finansów. Pod względem merytorycznym przez Wydział Zarządzania Projektami i Promocji 

Powiatu. W trakcie kontroli merytorycznej stwierdzono brak dokumentów potwierdzających odbiór 

prac przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.  Zarząd zaakceptuje rozliczenie finansowe po 

okazaniu kompletu dokumentów. Parafia zostanie wezwana do przedłożenia odbioru konserwatora 

zabytków. 

 

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego o nazwie „Akademia aktywnego seniora w ramach 

Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Powiatu Kępińskiego. 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. 

 

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    /-/   
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4. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski  /-/ 

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak    /-/ 

 

Protokołowała: M. Osada 


