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PROTOKÓŁ Nr 82.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 26 stycznia 2017 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 (sprawa wypowiedzenia mieszkania w Słupi przy ZSS). 

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

 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły 

publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2017. 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag. 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił: 

 Projekt wystąpienia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kępnie w zakresie realizacji zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy” zrealizowanego w ramach 

„Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- 

Rozwój”. Kwota zwrotu środków z dotacji naliczona za wykonanie 12 zjazdów szerszych niż 

szerokość jezdni oraz 12 nowych zjazdów wynosi 55 018,58zł. Zarząd zdecydował o wniesieniu 

zastrzeżenia do metodologii naliczenia zwrotu dotacji za 12 zjazdów szerszych niż szerokość jezdni. 

Wydział merytoryczny przygotuje stosowne pismo do WUW.  

 Przedłożone do wiadomości Zarządu Powiatu Kępińskiego sprawozdanie za IV kwartał 2016r. z 

dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie zatwierdziło sprawozdanie. Zarząd przyjął informację do wiadomości i 

zatwierdził rozliczenie. 

 Odpowiedz SPZOZ dotycząca skargi mieszkanki powiatu na poziom opieki. Dyrektor nie 

odniesie się do skargi w formie elektronicznej z uwagi na brak danych pacjenta oraz brak danych nt. 

okresów jego pobytu w szpitalu. Zarząd zdecydował o przesłaniu odpowiedzi otrzymanej od SPZOZ 

drogą elektroniczną do mieszkanki powiatu.  
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 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o zabezpieczenie w budżecie 

powiatu na 2017r. kwoty w wysokości 16 000,00zł z przeznaczeniem na wsparcie Komendy 

Powiatowej Policji w Kępnie w zakupie radiowozu w tzw. Układzie partnerskim 50/50. Jest to ¼ 

wartości zakupu pojazdu, którą pokryją samorząd powiatowy i gmina za połączone środki 

budżetowe, pozostałą część pokryje Policja. Zarząd w chwili obecnej nie dysponuje wolnymi 

środkami finansowymi, które mógłby przeznaczyć na dofinansowanie radiowozu. Temat zostanie 

przeanalizowany przy podziale nadwyżki budżetowej.  

 Pismo dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej z prośbą o dofinansowanie w kwocie 20 000,00zł 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem w związku ze wzrostem od stycznia 

2017r. liczby uczestników warsztatów.  Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 Pismo dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej z prośbą o dofinansowanie w kwocie 30 000,00zł 

działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem, z uwagi na to, iż 

dotacja w obecnej wysokości nie jest kwotą wystarczającą na swobodne funkcjonowanie i 

utrzymanie ośrodka. Zarząd rozważy możliwość zwiększenia środków na POiK na 2018r. przed 

konstruowaniem budżetu oraz przed ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizacje zadań 

publicznych.   

 Rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji za 2016r. przez niepubliczną szkołę Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych. Sprawozdanie zostało sprawdzone przez Wydział Edukacji i 

Sportu. Zarząd zapoznał się i zaakceptował rozliczenie.  

 Rozliczenie roczne dotacji przekazanej Powiatowi Ostrzeszowskiemu w ramach zawartego 

porozumienia na realizację zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci z 

autyzmem w tym z zespołem Aspergera. Zarząd zapoznał się i zaakceptował rozliczenie. 

 Rozliczenie dotacji za 2016 rok przekazanej Miastu Zielona Góra w ramach umowy na 

przeprowadzenie kształcenia uczniów klas wielozadaniowych w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych. Zarząd zapoznał się i zaakceptował rozliczenie. 

 Rozliczenie dotacji za 2016 rok przekazanej Powiatowi Ostrowskiemu w ramach zawartego 

porozumienia na realizację zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci 

niewidomych i słabowidzących oraz niesłyszących lub słabo słyszących. Zarząd zapoznał się i 

zaakceptował rozliczenie. 

 Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska doprecyzowujące prośbę o wyrażenie zgody na użyczenie 

działek 70/3, 95/4, 70/5 położonych w obrębie Zmyślonej Słupskiej będących własnością Powiatu 

Kępińskiego. Wójt w piśmie zwraca się z prośbą o użyczenie działek do 31.10.2017r. Zarząd 

przekazał sprawę do wydziału merytorycznego.  

 Opinię Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie inwestycji pn. Kontynuacja 

rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie”. Marszałek pozytywnie 

opiniuje realizację przedsięwzięcia. Dokument jest niezbędnym załącznikiem do wniosku złożonego 

do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków rezerwy 

budżetu Państwa. Opinia została przesłana do WUW.  

 Zarząd dyskutował również o otwarciu ofert w przetargach na budowę lądowiska przy SPZOZ 

oraz przebudowę basenu przy ZSS w Słupi. W przetargu na budowę lądowiska wpłynęła jedna oferta 

przewyższająca wartość środków zabezpieczoną na ten cel w budżecie SPZOZ o 97 000,00zł. 

Zarząd oczekuje na decyzję dyrektora SPZOZ o unieważnieniu postępowania bądź zwiększeniu 

środków na realizacje inwestycji.  W postępowaniu przetargowym na przebudowę basenu wpłynęły 

dwie oferty, z których tańsza przekracza środki zabezpieczone na ten cel w budżecie powiatu o 

kwotę 230 000,00zł. Zarząd zdecydował o unieważnieniu postępowania przetargowego na 

przebudowę basenu przy ZSS w Słupi i ogłoszeniu przetargu ponownie.  

 Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dotyczące ustalenia miesięcznego kosztu 

utrzymania mieszkańca w DPS Rzetnia. Koszt utrzymania wyliczony w oparciu o art.6 ust.15 ustawy 

o pomocy społecznej i wynosi 3 832,00zł. Zarząd na podstawie art. 60 ust. 3 powyższej ustawy 

ustalił koszt utrzymania jednego mieszkańca DPS-u w 2017r. w wysokości 3 200,00zł. 

 Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie o wygaszenie trwałego zarządu działek 70/3, 

95/4 położonych w obrębie Zmyślonej Słupskiej. Wygaszenie dotyczy wniosku Wójta Gminy Łęka 

Opatowska w sprawie użyczenia działek na realizację przebudowy drogi. Zarząd zaopiniował 

wniosek pozytywnie. Sprawa zostanie przekazana do wydziału merytorycznego. 
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 Zażalenie Pana Ryszarda Przybylskiego do Wojewody Wielkopolskiego wnoszone za 

pośrednictwem Starosty Kępińskiego na postanowienie Starosty Kępińskiego o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Sali Sportowej przy Liceum 

Ogólnokształcącym Nr 1 w Kępnie. Zarząd zapoznał się z dokumentami. Sprawa zostanie 

niezwłocznie przekazana do Wojewody Wielkopolskiego.  

 Pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie przekazujące do rozpatrzenia 

pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o bezpłatne udostępnienie sali 

gimnastycznej na XIII Turniej Piłki Nożnej Halowej dla Policjantów o Puchar Starosty Kępińskiego 

w dniu 11 lutego 2017r. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.    

 Pismo dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem dot. prośby o dofinansowanie 

kwotą ok. 2000,00 zł IV Powiatowego Balu Karnawałowego. Zarząd zaopiniował prośbę 

negatywnie. Zarząd podnosi, iż środki na powyższe działania powinny zostać zaplanowane na etapie 

konstruowania budżetu jednostki i uwzględnione, jako impreza cykliczna. 

 Zarząd omówił miejsce organizacji festynu „Pożegnanie Lata”. Po analizie różnych lokalizacji 

na terenie gmin powiatu, zdecydowano, że impreza odbędzie się ponownie w gminie Bralin.  

 

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 153.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2017. 

V. Wnioski i wolne głosy 

 Członek zarządu Krystyna Możdżanowska złożyła wnioski o: 

- udzielenie przez dyrektora PZD szczegółowej informacji dotyczącej akcji zima (m.in., kto pełni 

dyżury, za jakie wynagrodzenie) 

- wycięcia drzew akacji i czereśni przy drodze powiatowej od Kierzna do Ostrówca 

 

Zarząd wystosuje pismo do PZD z prośbą o udzielenie szczegółowej informacji dotyczącej akcji zima oraz 

określenie możliwości wycięcia drzew przy wspomnianej drodze. 

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 


