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PROTOKÓŁ Nr 126.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 15 luty 2018 roku o godz. 14:00  

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.  

II. W punkcie drugim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał zarządu 

 Uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2018 

roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie 

III. W punkcie trzecim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 

 

IV. W punkcie czwartym wicestarosta przedstawiła i omówiła:  

 

 Rozliczenie dotacji celowej z tyt. Dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie w 2017r. przedłożone przez Fundację 

Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu Warsztaty Terapii Zajęciowej w 

Ostrzeszowie. Zarząd po kontroli merytorycznej i finansowej zatwierdził rozliczenie. 

 Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z informacją o zrealizowaniu wniosku 

Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie rozbiórki ogrodzenia murowanego posesji po byłym 

PGR w Słupi położonej wzdłuż DK 11, które zagrażało bezpieczeństwu użytkowników chodnika. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości.   

 Odpowiedz Ministra Infrastruktury na pismo Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany 

alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach 

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w 2018r. Minister informuje, 

że realizacja zadań na drogach gminnych i powiatowych należy przede wszystkim do zarządców 

dróg a dotacje są dodatkowym źródłem finansowania. Minister Infrastruktury informuje również, 
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że Minister Finansów zobowiązał resort infrastruktury do podjęcia inicjatywy legislacyjnej 

zmierzającej do nowelizacji uchwały ustanawiającej PRGiPID skutkującej utrzymaniem w 2018r. 

wysokości wydatków na ww. program na poziomie zadeklarowanym w 2017r. Zarząd przyjął 

pismo do wiadomości.  

 Odpowiedz Wojewody Wielkopolskiego na pismo Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie 

zmiany alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w 

ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w 2018r. Wojewoda 

informuje, że kwota przeznaczona na realizację programu stanowi maksymalny limit wydatków 

budżetu państwa, będący skutkiem ustawy budżetowej. Uchwała dotycząca programu PRGiPID 

jak i jej nowelizacje określają limit wydatków i zawierają tabele przedstawiająca podział środków 

pomiędzy województwa. Kwoty przeznaczone na poszczególne województwa w sumie nie mogą 

przekroczyć limitu ustalonego w budżecie państwa. Wojewoda zatwierdza listę rankingową 

projektów zgodnie z przyznanymi dla województwa wielkopolskiego środkami i nie ma wpływu 

na ich wysokość. Zarząd przyjął informację do wiadomości.    

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z prośbą o zabezpieczenie w planie 

finansowym na 2018r. środków w wysokości 16 226,21zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie 

dla pracownika centrum awansowanego wewnętrznie na stanowisko zastępcy placówki zgodnie z 

regulaminem organizacyjnym oraz rozważenie możliwości przyznania pozostałym pracownikom 

PCPR od dnia 1 kwietnia 2018r. podwyżek wynagrodzenia zasadniczego średnio o 200,00zł ( 

roczny skutek w wysokości 26 676,00zł.)  Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Środki zostaną 

przyznane przy podziale nadwyżki budżetowej. 

 Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca 

lutego 2018r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów wynosi 33 

osoby. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Pismo mieszkańca miejscowości Laski w sprawie uwzględnienia zniżki dla Zasłużonych 

Honorowych Dawców Krwi- ulgi na korzystanie z pływalni w Słupi. Zarząd zaopiniował prośbę 

negatywnie. 

 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie realizacji kolidujących 

ze sobą inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mikorzyn i Domanin oraz 

przebudowy drogi powiatowej Mikorzyn - Krążkowy. Pismo informuje o uzyskanym 

dofinansowaniu na realizację budowy kanalizacji sanitarnej oraz wnosi o wystąpienie do 

instytucji zarządzającej WRPO 2014+ o wydłużenie terminu realizacji inwestycji drogowej 

realizowanej przez Powiat Kępiński. Do UMWW w dniu 12 lutego 2017r. zostało skierowane 

pisemne zapytanie o możliwość przesunięcia terminu zakończenia umowy o dofinansowanie. 

Zarząd oczekuje na odpowiedz UMWW. 

 Pismo Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rady 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z informacją o wyborze przewodniczącego OPZZ 

Rady Międzypowiatowej (Ostrów WLKP, Pleszew, Ostrzeszów, Krotoszyn, Kępno). Zarząd 

przyjął informację do wiadomości.   

 Pismo Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i 

Inwestycji w sprawie sprzeciwu wobec decyzji likwidacji kuchni w Oddziale Leczniczo-

Rehabilitacyjnym w Grębaninie. Pismo wnosi o udzielenie kompleksowej i rzetelnej informacji 

dotyczącej strategii funkcjonowania i rozwoju szpitala w Kępnie, uzgodnień z zakresu 

prowadzonych działań naprawczych oraz dokonanych zmian personalnych po 30 października 

2017r. Pani Poseł zwraca się z prośbą o spotkanie dot. w/w sytuacji z wszystkimi 

zainteresowanymi stronami w trybie pilnym oraz o podjęcie przez Zarząd Powiatu Kępińskiego 

pilnych działań dot. zmiany decyzji likwidacji kuchni w Grębaninie. Zarząd zdecydował o 

przekazaniu pisma do dyrektora SPZOZ, celem uzyskania wyjaśnień. Członkowie zarządu 

postawili również wniosek o odstąpienie od likwidacji kuchni w Oddziale Leczniczo-

Rehabilitacyjnym w Grębaninie.  

 Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie kierowane do burmistrza Miasta i Gminy Kępno 

otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego w sprawie konfliktu między UMiGK a jednostką 

OSP Kępno. Pismo dotyczy umowy w sprawie użyczenia nieruchomości, w której obecnie mieści 

się siedziba OSP Kępno. Zarząd przyjął pismo do wiadomości. Nie będzie odnosił się do treści 

dokumentu z uwagi na to, iż sprawa nie dotyczy kompetencji samorządu powiatowego.  
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 Uchwałę podjętą przez Gminę Baranów w sprawie przejęcia od Powiatu Kępińskiego zadania 

publicznego zarządzania drogą powiatową Nr 5659P w miejscowości Słupia pod Kępnem. Gmina 

przejmuje zarządzanie drogą w celu wykonania nawierzchni bitumicznej na długości od 

skrzyżowania z ul. Leśną do końca zabudowań mieszkalnych na ul. Kuźnickiej w miejscowości 

Słupia pod Kępnem. Powierzenie zadania zostanie doprecyzowane w porozumieniu pomiędzy 

gmina a powiatem na wspólne realizacje zadań drogowych na terenie gminy Baranów w 2018r. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

 Wniosek przedsiębiorców, których siedziby firm zostały zlokalizowane w pobliżu ul. Wieluńskiej 

o dokonanie naprawy- wykonanie nawierzchni bitumicznej, pobocza oraz chodnika- drogi 

dojazdowej do firm, będącej odgałęzieniem ul. Wieluńskiej. W piśmie przedsiębiorcy argumentują 

konieczność naprawy drogi powołując się na podatek odprowadzany od nieruchomości 

odprowadzany do budżetu Miasta i Gminy Kępno. Zarząd zaopiniował wniosek negatywnie. W 

budżecie powiatu nie ma wolnych środków na wykonanie naprawy wnioskowanej drogi.   

 

 Koszty wykonania ul. Dworcowej w proponowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno 

formie tj. finansowanie 50%/50% odcinka od ul. Przemysłowej do wiaduktu. Kosztorys opiewa na 

kwotę 1 285 000,00zł, co po połowie daje 642 500,00 zł z budżetu każdej z jednostek. W budżecie 

powiatu w chwili obecnej na realizację zadania zaplanowane zostało 350 000,00zł. Zarząd 

wstrzyma się z decyzją o realizacji inwestycji do czasu rozstrzygnięcia postępowania 

przetargowego dotyczącego wykonania nakładki bitumicznej na ul. Broniewskiego. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 235.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie 

wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2018 roku przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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 


