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PROTOKÓŁ Nr 135.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 10 maja 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 (dostawa pierwszych sprzętów na blok operacyjny w 

SPZOZ).  

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

 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 upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu. 

Upoważnienie dotyczy składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego w zakresie wynikającym 

ze statutowej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, pozwala na nabywanie praw 

i zaciągnie zobowiązań majątkowych w zakresie bieżącej działalności jednostki, do wysokości środków 

zapisanych w planie finansowym jednostki. 

 

 Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

do składania oświadczeń woli związanych z realizacją Umowy określającej warunki i wysokość 

dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Upoważnienie dotyczy składania oświadczeń woli dotyczących realizacji postanowień zawartych w § 4 ust. 

4a Umowy Nr 1/2016 z dnia 1 września 2016 roku określającej warunki i wysokość dofinansowania 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

do składania oświadczeń woli związanych z realizacją Umowy o współfinansowaniu działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem w 2018 roku ze środków Powiatu 

Kępińskiego. 
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Upoważnienie dotyczy składania oświadczeń woli dotyczących realizacji postanowień zawartych w § 1 ust. 

2 Umowy Nr 1/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 roku o współfinansowaniu działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Słupi pod Kępnem w 2018 roku ze środków Powiatu Kępińskiego. 

 

 Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Aktywny Samorząd”. 

Upoważnienie dotyczy składania oświadczeń woli dotyczących realizacji pilotażowego programu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” oraz do 

podejmowania wszelkich czynności niezbędnych przy realizacji przedmiotowego programu.                 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i 

sposobu jej rozliczania. 

 
W 2010 roku Rada Powiatu Kępińskiego podjęła uchwałę regulującą zasady i sposób udzielania dotacji spółkom 

wodnym. Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku nowej ustawy Prawo wodne, zaistniała 

konieczność jej dostosowania do obowiązujących przepisów. Obecnie kwestia dotacji dla spółek wodnych 

uregulowana jest w art. 443 ust. 2 - 4 Prawa wodnego. Przepisy te dają możliwość udzielania przez jednostki 

samorządu terytorialnego dotacji celowych spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz 

na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. 

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:  

  

 Sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie za rok 2017. Zarząd 

zapoznał się z dokumentem i zaakceptował sprawozdanie.  

 Wniosek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Koła nr 2 Ostrów Wielkopolski z prośbą o 

dofinansowanie w dowolnej kwocie przeprowadzenia uroczystości wręczenia sztandaru ZŻWP 

dla Koła nr 2. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie. 

 Skargę mieszkańców miejscowości Krążkowy na realizację prac związanych z budową drogi na 

odcinku Krążkowy- Mikorzyn. Mieszkańcy w piśmie wnoszą zastrzeżenia do wyboru 

materiałów, które mają być użyte do wykonania chodnika i wjazdów do posesji. Nie zgadzają się 

na użycie do tej budowy masy bitumicznej, uważając, że do budowy powinna zostać użyta kostka 

brukowa. Ponadto sprzeciwiają się planom wykonania wjazdów do posesji o szerokości 4m, 

twierdząc, że obecnie istnieją na drodze zjazdy przekraczające tę szerokość.  Mieszkańcy nie 

zgadzają się również na zamontowanie rur odprowadzających wodę do rowu o średnicy 30cm, 

obecnie zamontowane zostały rury o przekroju 50cm. Mieszkańcy wnoszą, że wszystkie 

zastrzeżenia są wynikiem braku wcześniejszych konsultacji sposobu realizacji przedmiotowej 

inwestycji z mieszkańcami. Zarząd zwróci się z prośbą do projektanta drogi o zajęcie stanowiska 

w sprawie i udzieli mieszkańcom odpowiedzi na skargę.  

 Pismo Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, z prośbą o współorganizację i współfinansowanie Powiatowego 

Święta Strażaka, które odbędzie się w dniu 26 maja 2018r. w Sali OSP w Piaskach w gminie 

Łęka Opatowska. Impreza organizowana będzie wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawiające 

zestawienie inwestycji w SPZOZ koniecznych do zrealizowania w 2018r. z prośbą o rozważenie 

możliwości ich dofinansowania przez samorząd powiatu. Inwestycje zostały ujęte w planie 

inwestycyjnym SPZOZ na rok 2018. Z uwagi na trudną sytuację finansową zakładu nie jest 

możliwa ich realizacja z własnych środków finansowych. Kwota niezbędna na realizację 

inwestycji wynosi 3 390 000,00zł. Zarząd wstrzyma się z zaopiniowaniem sprawy do czasu 

otrzymania materiałów dotyczących danych finansowych SPZOZ, o które wystąpił w związku z 
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wcześniejszą informacją dyrektora SPZOZ o sytuacji zakładu oraz po wspólnym posiedzeniu 

komisji Rady Powiatu Kępińskiego w dniu 17 kwietnia br. Dane finansowe mają zostać 

przedłożone zarządowi do końca maja br. Po otrzymaniu materiałów zarząd skieruje komplet 

dokumentów wraz z powyższym pismem na wspólne posiedzenie komisji celem podjęcia 

stosownych decyzji.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 247.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 maja 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 248.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 maja 2018r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu. 

 Uchwała Nr 249.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 maja 2018r. w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania 

oświadczeń woli związanych z realizacją Umowy określającej warunki i wysokość 

dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 Uchwała Nr 250.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 maja 2018r. w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania 

oświadczeń woli związanych z realizacją Umowy o współfinansowaniu działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem w 2018 roku ze środków Powiatu Kępińskiego. 

 Uchwała Nr 251.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 maja 2018r.w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania 

oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Aktywny Samorząd”. 

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 


