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PROTOKÓŁ Nr 96.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 12 maja 2017 roku o godz. 13:00  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu - nieobecny 

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. 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, wicestarosta przedstawiła 

sprawozdanie z okresu między zarządami (inwestycje, przetargi, złożenie wniosku na budowę 

oddziału internistycznego SPZOZ w Kępnie).  

II. W punkcie drugim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017 - 2018 

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

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

III. W punkcie trzecim wicestarosta przedstawiła i omówiła:  

 

 Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie informujące o wyproszeniu przedstawicieli OSP w 

Kępnie z zebrania Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP przez urzędniczkę UMiG Kępno. Pismo 

informuje o niestosownym zachowaniu urzędniczki w stosunku do członków OSP Kępno. Zarząd 

zapoznał się z pismem, z uwagi na to, iż sprawa nie dotyczy kompetencji samorządu powiatowego 

pismo zostanie przekazane do UMiG w Kępnie. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie 

zostanie poinformowana o możliwości złożenia skargi do ZOP ZOSP RP.  

 

 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 maja br. z odpowiedzią na pismo zarządu z 

dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie propozycji dotyczącej współfinansowania ul. Dworcowej w 

Kępnie w wysokości 40% wartości inwestycji. Burmistrz informuje w piśmie, że po dokładnym 

rozpoznaniu stanu technicznego ulicy Dworcowej konieczna jest budowa nowej kanalizacji 

deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wymiany przyłączy wodociągowych, wykonanie nowego 

oświetlenia drogowego. Według opinii pracowników Wydziału Rozwoju UMiG Kępno oraz 
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Spółki Wodociągi Kępińskie koniecznym jest wykonanie dokumentacji projektowej w branżach 

drogowej, wod - kan(sanitarna, deszczowa, wodociągowa), elektrycznej. W związku z 

powyższym burmistrz podtrzymuje deklaracje o finansowaniu zadania w deklarowanej wysokości 

40% wartości inwestycji. Pismo wnosi również, że realizacja zadania związana jest bezpośrednio 

z przebudową ul. Broniewskiego i Alei Marcinkowskiego w 2019r. a więc złożeniem wniosku do 

PRGiPID w 2018r. Zarząd poinformuje Pana Burmistrza MiG Kępno, że postępowanie 

przetargowe na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej na 

ulicę Dworcową zostało zakończone w dniu 10 maja 2017r. Wykonawcą wybranym w przetargu 

została firma EMWU KAROLAK ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wlkp. Postępowanie 

przetargowe ogłoszone zostało w dniu 13 kwietnia 2017r. na zakres obejmujący wykonanie robót 

w branży drogowej oraz sanitarnej- kanalizacja deszczowa. Branże wskazane w piśmie UMiG 

Kępno (kanalizacja sanitarna, wodociągowa i elektryczna) nie są zadaniami samorządu 

powiatowego, w związku z powyższym nie zostały ujęte w zakresie przetargu. Również koszty 

wykonania robót wodociągowych i kanalizacji sanitarnej stanowią koszty niekwalifikowalne 

zgodnie aktualnymi z zapisami PRGiPID. r. W przypadku przystąpienia do opracowywania 

dokumentacji projektowej we wszystkich wskazanych w piśmie branżach po otrzymaniu 

odpowiedzi od UMiG wątpliwym stałoby się wykonanie dokumentacji projektowej na czas 

składania wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z PRGiPID tj. do 15 września 2017r. 

Zarząd poinformuje również UMiG Kępno, że dokumentacja projektowa oraz złożenie wniosku o 

dofinansowanie do PRGiPID na zadanie przebudowy ul Broniewskiego i Alei Marcinkowskiego 

(od ul. Broniewskiego do ul. Grobla) zaplanowane zostało zgodnie z wcześniejszą deklaracja na 

2018r. 

 

 Pismo Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z prośbą o ufundowanie 

pucharów i nagród rzeczowych na XXIX Regionalną Wystawę Koni Hodowlanych podczas 

Marszewskich Dni Pola 2017. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie. 

  

 Informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Departamentu Polityki 

Regionalnej w sprawie przedłużenia do 6 czerwca terminu rozpatrzenia protestu dotyczącego 

wniosków o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej wraz z kompleksem lekkoatletycznym 

przy LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego oraz dofinansowanie realizacji projektu „PRZEZ SPORT 

PO WIEDZĘ... - Program wspierania rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego nr 1 w Kępnie im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie”. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

  

 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej w sprawie terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu z dnia 

30.12.2013r. przeznaczonego na siedzibę PZD w Słupi. Caritas informuje, że wyraża zgodę na 

wydłużenie terminu opuszczenia lokalu do 30.12.2017r. pod warunkiem podpisania aneksu do 

umowy najmu. Zarząd zapoznał się z pismem. Podpisanie aneksu do umowy nie będzie konieczne 

z uwagi na to, iż umowa została zawarta na okres 10 lat tj. do 2024r.  

 

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie w sprawie wsparcia finansowego (w formie 

zakupu nagrody dla Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem) realizacji zawodów 

Triathlonowych mających na celu propagowanie bezpiecznego pobytu nad wodą organizowanych 

w ramach programu rządowego „Razem Bezpieczniej”. Zawody organizowane będą w dniu 2 

czerwca 2017r. na terenie ośrodka „Mikora” w Mikorzynie. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. Zakupiona zostanie nagroda do wysokości 600 zł.  

 

 Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Departamentu 

Infrastruktury wraz z uchwałą w sprawie nadania numerów dróg powiatowych w województwie 

wielkopolskim.  Sprawa dotyczy nadania numeru drodze powiatowej w miejscowości Opatów – 

byłej drogi wojewódzkiej nr 450, która została przekazana powiatowi kępińskiemu w 2016r. 

Zarząd zapoznał się z dokumentami. Powyższej drodze nadany został numer 5705P. Uchwała 

zostanie przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi celem wprowadzenia aktualizacji 

numerów dróg powiatowych. 

 

 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument 

zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji.  
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 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. ”Prowadzenie Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego” Sprawozdanie zostało skontrolowane pod 

względem merytorycznym przez PCPR i wydział ZPPP, pod względem prawidłowości 

rozliczenia finansowego przez wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zatwierdził 

sprawozdanie.  

 Wniosek fundacji „O mały włos” z prośbą o zmianę umowy zawartej w ramach realizacji zadania 

publicznego pn. „O mały włos- kampania edukacyjna promującą zbiórkę włosów dla 

podopiecznych fundacji”. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Wydział ZPPP przygotuje 

stosowne aneksy do umów.  

 Pismo mieszkańców miejscowości Żurawiniec w gminie Baranów, kierowane do Rady Gminy 

Baranów, przekazane do wiadomości Zarządu Powiatu Kępińskiego z prośbą o budowę chodnika 

przy drodze powiatowej na odcinku Marianka Mroczeńska – Żurawiniec. Pismo wnosi o budowę 

chodnika z uwagi na bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły 

podstawowej. Zarząd przyjął pismo do wiadomości.  

 

IV. Wnioski i wolne głosy 

1. 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 


