PROTOKÓŁ Nr 116.V.2017
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO,
które odbyło się w dniu 14 listopada 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 (informacja w sprawie oceny wniosków złożonych do
PGiPID- ul. Dworcowa i odcinek drogi relacji Trzcinica- Laski).
II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu:


Uchwała w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028



Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2018
wraz z uzasadnieniem



Uchwała w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej,
dotyczącego prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego:


Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów
związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów w roku 2018



Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/174/2017 Rady
Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadające według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącego
Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji.

Strona 1 z 3

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:


Wniosek Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 2 drzew
gatunków klon z działki nr 555/8. WW drzewa uniemożliwiają swobodne garażowanie nowo
zakupionego samochodu dla DPS. W zamian za usunięte drzewa zostaną nasadzone nowe.
Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.

 Pismo Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia z prośbą o nieodpłatne udostępnienie hal
sportowych przy ZSP Nr 1 przy ulicy Sienkiewicza oraz ZSP Nr 2 przy ulicy Przemysłowej na
organizację Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt. Zarząd zaopiniował prośbę
pozytywnie. Sale zostaną nieodpłatnie użyczone na czas organizacji Mikołajkowego Turnieju
Piłki Ręcznej Dziewcząt- godziny korzystania z sal uzgodnione zostaną z dyrektorami szkół.
Korzystający uwzględni pokrycie kosztów osobowych związanych ze sprzątaniem i opieką
obiektów.
 Zawiadomienie Wielkopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego przekazane do
wiadomości Zarządu Powiatu Kępińskiego o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie
nieprawidłowego stanu sanitarno- higienicznego i technicznego podłóg w salach lekcyjnych nr
2,2,6,15, gabinecie pedagoga, bibliotece oraz Sali gimnastycznej, a także nawierzchni na
podjeździe do budynku Sali gimnastycznej stwierdzonego podczas kontroli. Zarząd przyjął
informację do wiadomości i będzie oczekiwał na decyzję WPIS w sprawie.
 Pismo Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w sprawie wyrażenia
zgody na przedłużenie do o 3 lata umowy dzierżawy kortu tenisowego wraz z pomieszczeniem
gospodarczym z zadaszeniem i boksem garażowym w związku ze złożeniem wniosku o
przedłużenie ww. umowy aneksem przez dotychczasowego dzierżawcę. Zarząd zaopiniował
prośbę pozytywnie i przekazał sprawę do wydziału merytorycznego celem przygotowania
stosownej uchwały Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu
dzierżawy nieruchomości.
 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn. „O mały włos- kampania edukacyjna
promującą zbiórkę włosów dla podopiecznych fundacji” zrealizowanego przez Fundację „O mały
włos”. Sprawozdanie zostało skontrolowane pod względem merytorycznym przez wydział ZPPP,
pod względem prawidłowości rozliczenia finansowego przez wydział FN. Zarząd po kontroli
merytorycznej i finansowej zatwierdził sprawozdanie.
 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem w sprawie
prośby o możliwość zwiększenia kosztów finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na zakup dodatkowego wyposażenia w roku 2017r. – zakup nowego
samochodu. Zarząd zapoznał się ze sprawą i zaopiniował prośbę pozytywnie, jednak zakupu
samochodu zgodnie z opinią PCPR można dokonać jedynie przy udziale środków powiatowych.
W związku z powyższym w celu zakupu samochodu ze środków powiatowych przez WTZ- ty należy
dokonać zmian w poszczególnych pozycjach preliminarza kosztów.
Na posiedzeniu podjęto:

V.

VI.



Uchwała Nr 210.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie
ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego
na lata 2018 - 2028.



Uchwała Nr 211.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2018 wraz z uzasadnieniem,



Uchwała Nr 212.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie
wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia
Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego
Wnioski i wolne głosy


Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów

Na tym posiedzenie zakończono
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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
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