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PROTOKÓŁ Nr 88.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 9 marca 2017 roku o godz. 9:00  

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.  

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

 Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. 

Dąbrowskiego 3.  

 

  Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Sienkiewicza 26 

 

 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu 

Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”. 

 

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 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad 

Zabytkami Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Zostanie ona przekazana na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:  

 

 Opracowanie „Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna powiatu kępińskiego w roku 

2016” złożone przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie. Zarząd zapoznał się 
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ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu 

celem przedłożenia na sesji Rady Powiatu Kępińskiego w miesiącu kwietniu.  

 

 Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie o stanie 

bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej- podsumowanie działalności za 

2016r. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na sesji Rady Powiatu Kępińskiego                        

w miesiącu marcu. 

 

 Ocena poziomu realizacji Strategii Wielkopolskiej Policji przez Komendę Powiatową Policji w 

Kępnie w 2016r. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na sesji Rady Powiatu Kępińskiego                         

w miesiącu marcu. 

 

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy w Rzetni z informacją o liczbie mieszkańców przebywających               

w placówce- stan na miesiąc luty 2017r. wynosi 64 osoby. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

 

 Pismo naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. uproszczonej oferty 

realizacji zadania publicznego pn. „Gotyk na dotyk- wycieczka do Torunia i okolic” 

stowarzyszenia Jesteśmy dla Ciebie. Pismo informuje, że do oferty nie zgłoszono uwag oraz że 

wydział posiada w budżecie środki na ewentualne przekazanie dotacji. Zarząd uznał celowość 

zadania i wyraził zgodę na jego realizację z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wydział 

merytoryczny przygotuje stosowna umowę realizacji zadania.  

 

 Sprawozdanie merytoryczne roczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków 

finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem za rok 2016, oraz KRS ze 

zmianą osoby reprezentującej Caritas Diecezji Kaliskiej od 1.02.2017r. Zarząd po kontroli                     

i uzyskaniu pozytywnej opinii PCPR zatwierdził sprawozdanie.  

  

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

Wniebowzięcia NMP w Kierznie. Rozliczenie zostało skorygowane i uzupełnione o dokumenty 

odbiorowe od konserwatora zabytków. Zarząd zaakceptował rozliczenie.   

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem z prośbą o zabezpieczenie 

środków finansowych w wysokości 250 000zł., na wykonanie prac remontowych masą asfaltową 

„na gorąco” oraz emulsją i grysami sieci dróg powiatowych na terenie całego powiatu. Stan 

techniczny nawierzchni dróg po okresie zimowym wymaga wykonywania systematycznych 

napraw, aby zapobiec dalszej degradacji. W ramach napraw po okresie zimowym do chwili 

obecnej wbudowano na drogach powiatowych 50 ton masy asfaltowej. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. Środki dla PZD zostaną zabezpieczone na najbliższej sesji Rady Powiatu Kępińskiego.   

 

 Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie działania placówek POZ otrzymaną                     

w odpowiedzi na interpelacje Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Wiktora Gruszki. Odpowiedz 

NFZ po jej otrzymaniu została niezwłocznie przekazana radnemu.  

 

 Pismo Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Idziego Opata w Domasłowie z prośbą                  

o wydzielenie funduszu niezbędnego do pilnego remontu kościoła w miejscowości Koza Wielka                

z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie złożonego do 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie.  Środki 

pozyskane z budżetu powiatu miałyby zostać przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego do 

wniosku o dofinansowanie. W montażu finansowym wniosków o dofinansowanie realizacji zadań z 

udziałem środków zewnętrznych nie jest możliwe finansowanie wkładu własnego z dotacji 

otrzymanej od innego podmiotu. W procedurze rozpatrywania wniosku jest to traktowane, jako 

podwójne finansowanie.  W przypadku udzielenia dotacji z budżetu powiatu realizacja zadania 

zostałaby w 100% sfinansowana ze środków zewnętrznych bez żadnego udziału środków własnych 

parafii. Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy 

przeprowadzaniu kontroli krzyżowej realizacji zadania, zostałyby pomniejszone o wysokość 

środków z dotacji budżetu Powiatu Kępińskiego.  Ksiądz zostanie również poinformowany                      
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o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie prac prowadzonych przy zabytkach zgodnie                   

z uchwałą nr XXII/131/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016r  

 

 Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca marca 2017 

roku oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i miesięczne rozliczenie dotacji, 

za miesiąc luty 2017 roku. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o wydanie zgody na usunięcie 4 drzew 

gatunku modrzew – 2szt., świerk – 2 szt. oraz krzewów- 6 szt. w związku z planem modernizacji 

klombu przy Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w ramach projektu „Integracja w ogrodzie 

pokoleń”. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 Pismo Regionalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla 

Wielkopolski Południowej przy Oddziale Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim 

z prośbą o ufundowanie pucharu i drobnych upominków/gadżetów dla uczestników XXIII edycji 

regionalnego konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie dla uczniów 

kierunków rolniczych. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

 Wniosek biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o zmianę paragrafów wydatków 

związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017r. Zarząd zaopiniował wniosek 

pozytywnie. Przesunięcia zostaną wprowadzone na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu 

Kępińskiego. 

 

 Protokół z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów, na której analizowano wpływy dochodów               

z tytułu zajęcia pasa drogowego na wniosek wójta Gminy Trzcinica. Komisja jednogłośnie 

zdecydowała o nieobniżaniu stawek. Przewodnicząca komisji zwraca się z prośbą do zarządu                  

o zajęcie stanowiska w sprawie podziału kwoty za zajęcie pasa drogowego pochodzącej od 

przedsiębiorców prywatnych na 7 gmin powiatu po równo, z przeznaczeniem na wykonywanie 

prac inwestycyjnych na drogach powiatowych we wszystkich gminach. Kwoty, które wpłacają 

gminy przeznaczyć również na remonty dróg do wysokości wpłacanych przez nie stawek. Zarząd 

przedyskutował sprawę. W wyniku dyskusji podtrzymano wcześniejsze stanowisko o nieobniżaniu 

stawek za zajęcie pasa drogowego, które jest tożsame ze stanowiskiem Komisji Budżetu                               

i Finansów. W odniesieniu do podziału kwoty za zajęcie pasa drogowego w równych 

wysokościach dla wszystkich gmin oraz „zwrotu” kwoty wpłacanej przez gminy w pracach 

inwestycyjnych, Zarząd Powiatu Kępińskiego uznał wniosek za niezasadny. Zdaniem zarządu 

środki wpłacane przez samorządy gminne w opłatach za zajęcie pasa drogowego są zwracane w 

pracach remontowych i bieżącym utrzymaniu dróg ze znaczną nadwyżką kwoty wpłacanej, 

powiększonej o środki niezbędne na prowadzenie prac w danej gminie. Ponadto zarząd wnosi, że 

nie jest możliwym zdiagnozowanie potrzeb remontowych dróg w oparciu o algorytm 

matematyczny opierający się na stałym podziale środków finansowych z zajęcia pasa drogowego 

gdyż potrzeby remontowe i bieżące utrzymanie dróg są danymi zmiennymi, które zależą przede 

wszystkim od nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych, szczególnie w okresie zimowym.  

Kwota opłat jedynie w szóstej części pochodzi od gmin pozostałe wpływy pochodzą                                

od przedsiębiorców prywatnych i są kwotą zmienną. Nadmienić należy, że na bieżące utrzymanie 

dróg i prace remontowe przeznaczana jest corocznie kwota znacznie przewyższająca wpływy                    

z zajęcia pasa drogowego. 

 

 Pismo wójta Gminy Trzcinica z prośbą o oznakowanie skrzyżowania dróg powiatowych w m. 

Kuźnica Trzcińska, wykonanie fragmentu chodnika oraz przejścia dla pieszych w m. Kuźnica 

Trzcińska na odcinku między sklepem a skrzyżowaniem z drogą powiatową. Zarząd zaopiniował 

wniosek negatywnie z uwagi na brak zabezpieczonych środków w budżecie powiatu.  

 

 Pismo Klubu Badmintonowego Vol-trick z prośbą o dofinansowanie zakupu nagród dla 

uczestników Mistrzostw Polski Województw Drużyn Mieszanych Juniorów i Młodzików                      

w Badmintonie. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 

 Pismo ZOSPRP z prośba o włączenie się Starostwa Powiatowego w Kępnie w organizację XXXX 

edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ufundowanie nagród dla uczestników konkursu. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. 
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 Pismo naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z rozeznaniem 

możliwości montażu na terenie Powiatu kępińskiego deszczomierza. Sprawa dotyczy wniosku 

Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 20.01.2017r. Zarząd po zapoznaniu 

się i analizie możliwości montażu urządzenia zdecydował o jego zakupie pod warunkiem 

współfinansowania przez samorządy gminne. Koszt zakupu deszczomierza wynosi od 40 – 70 tys. 

zł w zależności od wyposażenia. Urządzenie zamontowane zostanie w porozumieniu i przy 

deklaracji współpracy ze strony Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach. W przypadku zakupu urządzenia przez samorządy gminne IUNG-

PIB deklaruje analizę wyboru lokalizacji stacji, pokrywanie kosztów przesyłania danych, należyte 

opracowanie pozyskiwanych danych, prowadzenie usług hostingowych (przechowywanie                         

i archiwizacja danych na serwerze) oraz pełny dostęp do danych z zakupionej stacji. Zarząd 

wystąpi do włodarzy gmin ze stosownym porozumieniem. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 159.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 marca 2017r w sprawie 

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. 

mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Dąbrowskiego 3.  

 Uchwała Nr 160.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 marca 2017r w sprawie 

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Sienkiewicza 26. 

 Uchwała Nr 161.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 marca 2017r w sprawie przyjęcia 

Regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów 

zawierających azbest”. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

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 


