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PROTOKÓŁ Nr 121.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 10:00  

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. (projekt stanowiska Związku Powiatów Polskich w sprawie 

dróg powiatowych- apel o powrót do założeń pierwotnych zapisów PRGiPID w zakresie wysokości 

środków przeznaczonych na finansowanie zadania, apel o uproszczenie procedury inwestycyjnej w 

zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowej do realizacji inwestycji)  

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

 Uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia realizacji 

zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji 

kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego 

 

 Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia lokali oraz 

ustalenia stawek czynszu i opłat związanych z korzystaniem z lokali mieszczących się w budynku 

stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26. 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

 niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. 

 

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

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  
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 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn. „II Powiatowy Zlot Pojazdów Pożarniczych – 

Świba 2017” zrealizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świbie. 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. 

 

 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn. „Duchy przeszłości – wywołujemy historię” 

zrealizowanego przez Towarzystwo Społeczne Tilia. 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 mieszkańców ul. Bocznej i ul. Dworcowej w Kępnie otrzymane do wiadomości Zarządu 

Powiatu Kępińskiego kierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośba o 

przywrócenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Solidarności w Kępnie 

przy przejeździe kolejowym na DK 11. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kępińskiego następującym 

podmiotom: 

1. Gminnej Spółce Wodnej w Perzowie w 2017r.  

2. Gminnej Spółce Wodnej w Trzcinicy w 2017r. 

3. Spółce Drenarskiej w Baranowie w 2017r.  

4. Gminnej Spółce Wodnej w Bralinie w 2017r. 

5. Spółce Wodnej Doliny Niesób w 2017r.  

6. Gminnej Spółce Wodnej w Rychtalu w 2017r. 

Rozliczenia zostały sprawdzone pod względem merytorycznym przez Wydział Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa oraz formalnym i rachunkowym przez Wydział Budżetu i Finansów. Zarząd 

zaakceptował rozliczenia. 

 Wniosek stowarzyszenia „Bezpieczny Dom” z prośbą o zmianę umowy zawartej w ramach 

realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 

Powiecie Kępińskim w 2018r. w związku z prośbą adwokata, który będzie prowadził punkt w 

gminie Rychtal oraz pozytywną opinią Wójta Gminy Rychtal. Aneks dotyczy zmian godzin w 

harmonogramie funkcjonowania punktu NPP w gminie Rychtal. Zarząd zaopiniował wniosek 

pozytywnie. Wydział ZPPP przygotuje stosowny aneks do umowy oraz zmianę harmonogramu.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 222.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie 

wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia realizacji zadania z zakresu 

ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na 

terenie Powiatu Kępińskiego 

 Uchwała Nr 223.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia lokali oraz ustalenia stawek czynszu i opłat 

związanych z korzystaniem z lokali mieszczących się w budynku stanowiącym własność Powiatu 

Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Wniosek członka zarządu  

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 


