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PROTOKÓŁ Nr 129.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 15 marzec 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 - nieobecny 

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 dotycząca incydentu młodzieży w ZSP Nr 2, 

otwarcie ofert w przetargu na wyposażenie SPZOZ- konieczność ponownego ogłoszenia przetargu na 

pakiet nr 1, badanie ofert pakietu 2, 3, 4).  

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 udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Rzetni – Zbigniewowi 

Tomczykowi pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych w postaci 

papierowej oraz pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego do działania we wskazanej 

sprawie podatkowej w związku z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej 

w Rzetni. 

 Uchwała w sprawie: wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno 

o wydanie opinii dotyczącej „Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 11 na odcinku Kliny 

– Przybyszów” na działkach nr ewid.: 5071/6, 5071/2, 5071/3, 589/2, 713/2 obręb Krążkowy 

197, 195, 194, 25 obręb Przybyszów gmina Kępno powiat Kępiński, województwo wielkopolskie 

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 wniosku Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów o wydanie 

opinii dotyczącej „Budowy drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń –Słupia 

p/Kępnem” na działkach nr ewid.: 590,1224,1229, 1214,573/7, 573/8, 1166, 1167/6, 1167/5, 

1167/4,1167/2, 1169/2, 1170/2, 1171/2, 1172/2, 1174, 1175, 1176, 1177, 1180, 1181/2, 1182, 

1183, 1184, 1189, 1211/1, 1211/2, 1212, 1213, 1215, 1222, 1223, 1227, 1228, 1223/5 obręb 

Słupia p/Kępnem, Baranów, Mroczeń na terenie gminy Baranów 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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Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
 

W dniu 15 marca 2018r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego powołanej uchwałą Nr 236.V.2018 Zarządu 

Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2018r. Podstawą przeprowadzenia konkursu jest uchwała Nr XII/131/2016 

Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych 

lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego. Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła jeden wniosek o 

dofinansowanie złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie na kwotę 

10 668,66zł. Parafia otrzyma dofinansowanie w wysokości 100% realizacji zadania.  

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według 

algorytmu w 2018 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. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

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

marca 2018r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów wynosi 31 

osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Kosztorys inwestorski w wysokości 660 799,21 zł na wykonanie nakładki bitumicznej wraz z 

wymianą krawężników oraz wymianą 21 zniszczonych przykanalików do kanalizacji deszczowej 

na ulicy Broniewskiego w Kępnie oraz kosztorys w wysokości 1 285 000,00zł na wykonanie 

odcinka ul. Dworcowej w Kępnie od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. W związku 

z zaplanowaną w budżecie powiatu kwotą na wykonanie nakładki na ul. Broniewskiego w 

wysokości 500 000,00zł oraz zaplanowaną na ul. Dworcową kwotą w wysokości 350 000,00zł w 

zestawieniu z kosztorysami w sumie na obydwa zadania w wysokości 1 945 799,21zł zaistniała 

konieczność wyboru do realizacji jednego z zadań. Zarząd zdecydował, że priorytetową do 

realizacji w 2018r. jest ul. Broniewskiego zarówno z uwagi na natężenie ruchu jak i na stan 

nawierzchni jezdni. W związku z powyższym niezbędnym będzie przesunięcie środków 

zabezpieczonych na realizację ul. Dworcowej w wysokości 350 000,00zł na uzupełnienie kosztów 

remontu ul. Broniewskiego. Ulica Dworcowa planowana jest do wykonania w ramach 

ponownego aplikowania o środki zewnętrzne do PRGiPID.  

 Zarząd dyskutował również o zabezpieczonych w budżecie powiatu środkach w wysokości 

999 734,00 zł na wkład własny do projektu na wypadek otrzymania do końca marca informacji o 

dofinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej Mroczeń- Laski 

– Trzcinica na odcinku od Trzcinicy w kierunku Lasek - wniosek złożony do PRGiPID, 

niedofinansowany z uwagi na zmniejszenie środków. W wyniku dyskusji ustalono, że w wypadku 

braku informacji o dofinansowaniu do końca marca 2018r. zabezpieczone środki w pełnej 

wysokości zostaną przeznaczone na wykonanie nakładki bitumicznej w kierunku do Lasek od 

firmy Janmar w Trzcinicy oraz od Lasek w kierunku Mroczenia.  

 Pismo dyrektora SPZOZ w Kępnie w odpowiedzi na przekazany przez zarząd wniosek Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie o zmianę uchwały zatwierdzającej plan 

naprawczy SPZOZ (sprawa dotyczy likwidacji kuchni w Oddziale Leczniczo- Rehabilitacyjnym 

w Grębaninie). Dyrektor wraz z podmiotem zewnętrznym opracowującym plan naprawczy 

ponownie dokonał szczegółowej analizy rzeczowo-finansowej i informuje, że oszczędności w 

wysokości 300 000,00zł uzyskane z likwidacji kuchni w Grębaninie są dla szpitala w ciągu 

najbliższych 3 lat niebagatelną sumą. Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 

szpitala nie może powodować świadomie zwiększania deficytu placówki stąd uznaje za 

niezasadne wprowadzanie zmiany załącznika do uchwały zatwierdzającej plan. Zarząd zwróci się 
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do dyrektora SPZOZ ponownie z prośbą o odłożenie w czasie procesu likwidacji kuchni w 

Oddziale Leczniczo- Rehabilitacyjnym w Grębaninie.  

 Anonimowe pismo o źle prowadzonej polityce finansowej w SPZOZ w Kępnie. Pismo wnosi, że 

finanse szpitala są w nieodpowiednich rękach, że czas siedzenia i nic nierobienia z powodu zbyt 

niskich środków z NFZ się skończył i czas na mądrych i pomysłowych ludzi, którzy znają 

narzędzia finansowe do utrzymania tak dużych instytucji finansowych. Zarząd przyjął pismo do 

widomości i zdecydował, że nie będzie procedował pism anonimowych.  

 Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie o stanie 

bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej- podsumowanie działalności za 

2017r. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na sesji Rady Powiatu Kępińskiego w 

miesiącu marcu. 

 

 Pismo Prezesa Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dofinansowania w kwocie 1 000,00zł organizacji 41 edycji 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla dzieci i młodzieży.  

Zarząd Powiatu Kępińskiego, jako współorganizator imprezy zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 

 W związku z wnioskiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku skierowanym do dyrektora ZSS w Słupi 

w sprawie opłaty za korzystania z basenu z aquaaerobikiem przy ZSS zarząd dyskutował o 

zmianie zapisów uchwały Nr 219.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 grudnia 2017r. 

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu przy wynajmie pomieszczeń w budynkach 

stanowiących własność Powiatu Kępińskiego pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3, Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. 

Katowicka 8. Obecnie stawka za wynajem basenu z aquaaerobikiem dla wszystkich grup wynosi 

270,00zł netto + VAT. Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku wnioskują o obniżenie stawki 

dla grup seniorów. Zarząd zdecydował o obniżeniu stawki za wynajem basenu z aquaaerobikiem 

lub nauką pływania dla grup seniorów lub grup osób niepełnosprawnych do wysokości 160,00zł 

+VAT za godzinę. Wydział merytoryczny przygotuje stosowny projekt uchwały pod obrady 

zarządu.   

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 238.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2018r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2018. 

 Uchwała Nr 239.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2018r. w sprawie 

udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Rzetni – Zbigniewowi Tomczykowi 

pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych w postaci papierowej oraz 

pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego do działania we wskazanej sprawie podatkowej 

w związku z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. 

 Uchwała Nr 240.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2018r. w sprawie:    

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno o wydanie opinii 

dotyczącej „Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 11 na odcinku Kliny – Przybyszów” 

na działkach nr ewid.: 5071/6, 5071/2, 5071/3, 589/2, 713/2 obręb Krążkowy 197, 195, 194, 25 

obręb Przybyszów gmina Kępno powiat Kępiński, województwo wielkopolskie zgodnie z Ustawą 

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

Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) 

 Uchwała Nr 241.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2018r. w sprawie 

wniosku Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów o wydanie opinii dotyczącej 

„Budowy drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń –Słupia p/Kępnem” na działkach nr 

ewid.: 590,1224,1229, 1214,573/7, 573/8, 1166, 1167/6, 1167/5, 1167/4,1167/2, 1169/2, 1170/2, 

1171/2, 1172/2, 1174, 1175, 1176, 1177, 1180, 1181/2, 1182, 1183, 1184, 1189, 1211/1, 1211/2, 

1212, 1213, 1215, 1222, 1223, 1227, 1228, 1223/5 obręb Słupia p/Kępnem, Baranów, Mroczeń 

na terenie gminy Baranów powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie z 
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Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) 

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 


