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PROTOKÓŁ Nr 86.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 14 lutego 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 - nieobecny 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia przedstawienie porządku obrad 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Kępińskiego 

3. Omówienie projektów uchwał  

4. Sprawy bieżące i sprawozdanie z okresu między posiedzeniami zarządu 

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. 

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

 Uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego centrum Pomocy 

Rodzinie.  

Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag. 

III. 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 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 

Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu 

kępińskiego.  
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 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej w Kępnie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie. (sesja marcowa- 

uchwała proceduralna) 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej w Kępnie. (W związku z pozytywną opinią Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 

sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład ZSP Nr1 w 

Kępnie zarząd wystąpi do organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli o wyrażenie opinii 

w powyższej sprawie. Uchwała na sesję marcową)  

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

Rady Powiatu celem przedłożenia na sesjach w miesiącach lutym i marcu. 

 

IV. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w sprawie zmian w umowie 

na realizację zadania publicznego, dotyczącej prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na 

terenie Powiatu Kępińskiego. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Powiatowe Centrum Pomocy 

rodzinie przygotuje stosowny aneks do umowy 

 Pismo dyrektora SP ZOZ w Kępnie w sprawie wskazania zakresu wniosku o dofinansowanie, 

podczas naboru wniosków w 2017 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 9.1- 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Ze 

strony samorządu powiatowego szpitalowi zostanie udzielona pomoc merytoryczna przy składaniu 

dokumentów aplikacyjnych. 

 Wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, w którym 

zwraca się z prośbą zainstalowania urządzeń do pomiaru opadów w powiecie kępińskim. Zarząd 

skierował wniosek do wydziału merytorycznego celem rozeznania możliwości instalacji ww. 

urządzeń na terenie powiatu.  

 Sprawozdanie Związku Młodzieży Wiejskiej z wykonania zadania publicznego pn. Prowadzenie 

jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kępińskim. 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 Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z 

wykonania dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej na dofinansowanie zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 5712P- ul. Wieluńska w Kępnie”. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy wg stanu na pierwszy dzień miesiąca lutego 2017 r. 

oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i miesięczne rozliczenie dotacji za 

miesiąc styczeń 2017 roku. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Wiadomość e-mail, w której zwrócono się o wynajęcie sali sportowej przy ZSP nr 1 w Kępnie w 

celu organizacji wydarzenia charytatywnego. Zarząd po konsultacji z dyrektorem ZSP zaprosi 

zainteresowanych na spotkanie celem omówienia szczegółów ewentualnego udostępnienia obiektu. 

 Pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazujące stanowisko wobec zastrzeżeń 

wniesionych przez starostę do projektu wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kępnie w zakresie prawidłowości 

wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 5704P- Baranów- Jankowy”. Wojewoda podtrzymał stanowisko zwrotu 

nadmiernie pobranej dotacji w kwocie 55 018,83zł. Zarząd przyjął stanowisko do wiadomości. 

Pismo zostało przekazane do wydziału FN celem dokonania zwrotu dotacji.  

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg za miesiące listopad- grudzień 2015r. i 

2016r.. Sprawa dotyczy wniosku członka zarządu z posiedzenia zarządu z dnia 2 lutego 2017r. 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniami. Kserokopie sprawozdań zostały przekazane każdemu 

 z członków zarządu. 

 Informację dyrektora Domu pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 

nowego mieszkańca domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  
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 Pismo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w sprawie wyrażenia zgody 

na wypłacenie wynagrodzenia wynikającego z zawarcia stosunku pracy oraz umowy zlecenia w 

ramach realizacji projektu pozakonkursowego pt. „W rodzinie siła” ze środków pochodzących z 

budżetu PCPR do czasu otrzymania pierwszej transzy środków europejskich. Zarząd zaopiniował 

wniosek pozytywnie.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 156.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 lutego 2017r w sprawie wyboru 

ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Uchwała Nr 157.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 lutego 2017r w sprawie 

uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

VI. Wnioski i wolne głosy 

Na posiedzeniu nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

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 


