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PROTOKÓŁ Nr 87.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 23 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  

 

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. (otwarcie ofert w przetargu na basen, podpisanie umowy na 

projekt WRPO pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych…”, badanie ofert w przetargu na drogę 

Biadaszki- Donaborów- Świba).  

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

 Uchwała w sprawie upoważnienia do zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie realizacji 

projektu „W rodzinie siła” 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag. 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do Warsztatów Terapii 

Zajęciowej przekazane do wiadomości zarządu w sprawie konieczności dostosowania planu 

finansowego do podziału środków PFRON na 2017r. na realizację zadań określonych w ustawie o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  Podział środków 

na 2017r. wygląda następująco: środki PFRON 719 820,00zł (90%), środki z budżetu powiatu 

79 980,00zł (10%). Zarząd przyjął informację do wiadomości.   

 Pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przekwalifikowania na 

wydatki bieżące środków w wysokości 10 000,00zł z dofinansowania zadania p.n. „Zakup 

wyposażenia Sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny”.  Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.   

 Sprawozdanie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z realizacji dochodów i 

wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016r. 

Przychody zaplanowane na kwotę 503 346,00zł zostały wykonane w 99% (mniejszy % wynika z 

nieco mniejszych od planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 

498561,81zł. Wydatki zaplanowane na kwotę 503 646,00zł zostały wykonane w 95,4% (mniejszy % 

wynika z niezrealizowania wszystkich planowanych szkoleń oraz braku opracowań dotyczących 
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środowiska, nie zakupiono również wydawnictw i przepisów prawnych z zakresu środowiska) w 

kwocie 480 258,55zł. Zarząd przeanalizował i przyjął sprawozdanie.  

 Wniosek dyrektora ZSP Nr 2 w Kępnie o wydanie zgody na usunięcie drzew gatunku wierzba 

płacząca rosnących przy budynku szkoły na działce nr 911/15 obręb geodezyjny Kępno, której 

właścicielem jest Powiat Kępiński. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 W związku z upływem z dniem 31 sierpnia 2017r. kadencji dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie pani Danuty Stefańskiej oraz 

dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kępnie pani Elwiry Leśniewicz Drzazga zarząd 

podjął decyzję o ogłoszeniu konkursów na stanowiska dyrektorów placówek. Do wszczęcia 

odpowiedniej procedury zostanie zobowiązany Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu 

 Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego stowarzyszenia „Jesteśmy dla Ciebie „ przy 

Domu Pomocy Społecznej w Rzetni złożoną w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „ Gotyk na 

dotyk” – wycieczka do Torunia i okolic. Zarząd zdecydował, że oferta zostanie rozpatrzona w trybie 

art. 19a ww. ustawy. 

 Decyzję wygaszenia stałego zarządu działek nr 70/5 i 95/4 obręb geodezyjny Zmyślona Słupska 

gm. Łęka Opatowska- sprawa dotyczy przekazania na rzecz gminy Łęka Opatowska działek 

stanowiących ciąg drogi gminnej. 

 Decyzję oddającą nieodpłatnie w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg na podstawie 

wniosku dyrektora PZD nieruchomość wchodzącą w skład drogi powiatowej 5712P – ulica 

Wieluńska  

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 158.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 lutego 2017r w sprawie 

upoważnienia do zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie realizacji projektu „W rodzinie 

siła”  

V. Wnioski i wolne głosy 

1.  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 


