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PROTOKÓŁ Nr 124.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 25 stycznia 2018 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.  

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

 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły 

publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2018. 

 

 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 

grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018 

 Uchwała w sprawie wniosku Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów 

reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23.11.2017r. przez Pana Marka 

Kruszewskiego o wydanie opinii dotyczącej „Budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 klasy 

GP z droga gminną (nr G852539P) klasy L oraz likwidacja dotychczasowego skrzyżowania 

wymienionych dróg wraz z przebudową drogi krajowej nr 11, budowa nowego odcinka drogi 

gminnej (nr G852539P) oraz budową mostu przez rzekę Jamicę oraz przebudowa i rozbudowa 

istniejącego odcinka drogi gminnej (nr G852539P) wraz z towarzyszącą infrastruktura 

techniczna” na działkach nr ewid.: 811, 802/1, 803/1, 829, 802/2, 764, 766, 767, 770, 810, 830/1 

obręb Baranów oraz 2240/1, 2240/2 obręb Miasto Kępno realizowanego we wsi Baranów na 

terenie powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1496),  

 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kępnie. 

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

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Rozliczenie umowy dotacji nr ZPPP.031.21.2017 z dnia 27.12.2017 roku w sprawie wsparcia 

finansowego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic: Poniatowskiego i Warszawskiej w 

Kępnie”. Zarząd po kontroli merytorycznej i finansowej zatwierdził rozliczenie. 

 Rozliczenie porozumienia w sprawie wsparcia finansowego realizacji zadania pn. „Przebudowa 

dróg gminnych w gminie Baranów”. Zarząd po kontroli merytorycznej i finansowej zatwierdził 

rozliczenie. 

 Rozliczenie rzeczowo-finansowe porozumienia z dnia 16 marca 2017r. w sprawie 

dofinansowania realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia Sali szkoleniowej w sprzęt 

multimedialny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie” wraz z 

dowodami dokonania wydatków. Zarząd po kontroli merytorycznej i finansowej zatwierdził 

rozliczenie. 

 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn. „Treningi piłkarskie oraz udział w 

rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Kępińskiego” 

zrealizowanego przez Fundację Piotra Reissa. Zarząd po kontroli merytorycznej i finansowej 

zatwierdził rozliczenie. 

 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn. „Zajęcia aktywizujące w ramach Kępińskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku” zrealizowanego przez Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu 

Kępińskiego. Zarząd po kontroli merytorycznej i finansowej zatwierdził rozliczenie. 

 Rozliczenie rzeczowo- finansowe dofinansowania działalności WTZ w Słupi pod Kępnem ze 

środków finansowych, sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017r. Caritas Diecezji Kaliskiej 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem wraz z kwartalną informacją  

z wydatkowania przez WTZ-ty środków finansowych oraz informacją o środkach uzyskanych ze 

sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników WTZ. Zarząd po kontroli 

merytorycznej i finansowej zatwierdził rozliczenie 

 

 Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy wg stanu na pierwszy dzień miesiąca stycznia 2018 r. 

oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i miesięczne rozliczenie dotacji za 

miesiąc grudzień 2017 roku. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 229.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2018. 

 Uchwała Nr 230.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 

roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018 

 Uchwała Nr 231.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie 

Wniosku Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów reprezentowanego na 

podstawie pełnomocnictwa z dnia 23.11.2017r. przez Pana Marka Kruszewskiego o wydanie 

opinii dotyczącej „Budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 klasy GP z droga gminną (nr 

G852539P) klasy L oraz likwidacja dotychczasowego skrzyżowania wymienionych dróg 

wraz z przebudową drogi krajowej nr 11, budowa nowego odcinka drogi gminnej (nr 

G852539P) oraz budową mostu przez rzekę Jamicę oraz przebudowa i rozbudowa 

istniejącego odcinka drogi gminnej (nr G852539P) wraz z towarzyszącą infrastruktura 

techniczna” na działkach nr ewid.: 811, 802/1, 803/1, 829, 802/2, 764, 766, 767, 770, 810, 

830/1 obręb Baranów oraz 2240/1, 2240/2 obręb Miasto Kępno realizowanego we wsi 

Baranów na terenie powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1496),  
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 Uchwała Nr 232.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kępnie. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 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 


