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PROTOKÓŁ Nr 142.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 18 lipca 2018 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 - nieobecna  

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  

3. Ks. Jacek Andrzejczak- Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej 

4. Ks. Michał Wysota – Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

 

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: 

 Spotkanie ze spółką NOVUM- dostawcą energii dla Kępińskiego Grupy Zakupowej oraz spotkanie z 

PGK S.A i uczestnikami grupy w sprawie dalszych dostaw energii elektrycznej- spółka NOVUM, która 

jest dostawcą energii elektrycznej wyłonionym w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

poinformowała liderów grup zakupowych w dniu 3 lipca na spotkaniu w Rypinie o zagrożeniu realizacji 

umów na dostawę energii. Sytuację uzasadniano ostatnimi wydarzeniami na Towarowej Giełdzie 

Energii, które wpłynęły niekorzystnie na sytuację spółki. Przedstawiciele spółki zaproponowali 

zwiększenie opłaty za dostawę 1 MWh do 294,00zł z uwagi na to, iż jak twierdzą nie mogą dopłacać do 

dostaw i już na maj odnotowano duże starty na dany rok. Liderzy grup zakupowych nie wyrazili zgody 

na podwyższenie ceny i zmianę umowy. Po konsultacjach z uczestnikami grupy zakupowej oraz 

przedstawicielami Pomorskiej Grupy Konsultingowej zaproponowane rozwiązanie to ogłoszenie 

nowego przetargu i rozwiązanie umowy z NOVUM na drodze porozumienia stron z dniem 30 września 

2018r.   

 Caritas –spłata zobowiązania Caritas wobec PZD i spotkanie POIK - zarząd dyskutował z Ks. 

Dyrektorem na temat spłaty zobowiązania w wysokości 105 010,68zł. Ksiądz informował, że będzie 

wnioskował o umorzenie należności lub o rozłożenie płatności na raty w wysokości od 1000,00-

2000,00zł, na co zarząd nie wyraził zgody. Płatność ma zostać uregulowana w pełnej wysokości. W 

związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg wystosuje wezwanie do zapłaty należności do Caritas 

Diecezji Kaliskiej. W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie powiat wystąpi na 

drogę sądową o ich odzyskanie. W sprawie prowadzenia POIK-u kierownik ośrodka złoży pismo 

dotyczące zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonej przez PCPR kontroli.   

 Przełożenie otwarcia bloku operacyjnego- Starosta wyjaśnił, że w związku z powzięciem  

w dniu 12 lipca od firmy dostarczającej sprzęt na blok operacyjny, informacji o problemach w dostawie 

części sprzętu zaistniała konieczność przesunięcia terminu otwarcia bloku. Sprzęt, który zostanie 

dostarczony z opóźnieniem sprowadzany jest z Hiszpanii, dodatkowo sezon urlopowy również zaważył 
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na terminowej realizacji zamówienia. Firmie wykonawczej za każdy dzień opóźnienia w realizacji 

zadania zostanie naliczona kara w wysokości 0,5% od wartości całego kontraktu.  

 Skarga – mieszkanki Kępna kierowana do Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego na 

nierzetelność przedstawionej dokumentacji odzwierciedlającej stan prawny użytkowania wieczystego 

nadanego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Skarga kierowana jest do Przewodniczącego Rady 

Powiatu dotyczy sprawy prowadzonej przez wydział GGN. Wydział merytoryczny udzieli wyjaśnień 

Przewodniczącemu Rady Powiatu, który skieruje skargę do rozpoznania Komisji Rewizyjnej RPK i 

następnie pod obrady rady.   

 Otrzymanie umowy o przyłącze gazowe do Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Kępnie oraz kompletnej 

dokumentacji projektową na zmianę kotłowni z węglowej na gazową. W związku z powyższym wydział 

merytoryczny przystąpi do ogłoszenia postepowania przetargowego na wykonanie kotłowni gazowej w 

sali gimnastycznej w ZSP Nr 1. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego 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 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na czasowe obniżenie 

kosztów najmu lokalu dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnica Pedagogiczna w Kępnie 

w budynku stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. 

Sienkiewicza 26. 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: wniosku Biura Projektów Budownictwa 

Komunikacyjnego TRAKT sp. z o.o. sp.k. 40-159 Katowice ul. Jesionowa 8A działającego na 

zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu o wydanie opinii 

dotyczącej „opracowania projektowego dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku 

Ostrów Wielkopolski -Kępno” na działkach na terenie gminy Kępno i Baranów powiatu 

Kępińskiego, województwa wielkopolskiego. 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: wniosku z dnia 06.07.2018r. Skarbu Państwa 

– Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcje 

Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu złożonego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 

października 2017 przez Pana Rafała Gendeka reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług 

Technicznych Intercor sp. z o.o. ul. Okólna 10 42-400 Zawiercie o wydanie opinii dotyczącej 

„Budowy obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II” na 

działkach nr ewid.: Inwestycja liniowa na terenie gminy Kępno i 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) 

Zarząd nie wniósł uwag do projektów uchwał  

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie  
 

Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu.  
 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

  

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

2018r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów wynosi 30 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Pismo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z informacją o przyznaniu 

środków finansowych w wysokości 34 827,00zł na realizację zadania w ramach Programu 

wyrównywania różnic miedzy regionami III. Zadanie dotyczy wniosku pn. „Przystosowanie 

budynku PCPR w Kępnie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż dźwigu 

osobowego”.  Pismo wnosi o potwierdzenie możliwości realizacji projektu w 2018r. Zarząd 

podtrzymuje realizację zadania w 2018r. Wydział merytoryczny przygotuje stosowne dokumenty 

niezbędne do podpisania umowy.  
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 Pismo Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie z prośbą o przedłużenie umowy nr 

GGN.6850.5.2015 na bezpłatne używanie budynku na czas nieokreślony. W budynku 

prowadzona jest działalność statutowa jednostki. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Wydział 

merytoryczny przygotuje stosowne dokumenty niezbędne do przedłużenia umowy.  

 Rozliczenie finansowe za 2018 rok z wykorzystania kwoty dofinansowania rocznego pobytu 

uczestników WTZ Doruchów z powiatu kępińskiego przedłożone przez Fundację Inwalidów i 

Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” Kalisz. Sprawozdanie zostało skontrolowane pod 

względem merytorycznym przez wydział ZPPP, pod względem prawidłowości rozliczenia 

finansowego przez wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zatwierdził sprawozdanie. 

 Zarząd dyskutował o wytypowaniu wniosków, które zostaną złożone do dofinansowania do 

PRGiPID. Decyzją zarządu wydział merytoryczny przystąpi niezwłocznie po ogłoszeniu naboru i 

zamieszczeniu dokumentów aplikacyjnych na stronie WUW do opracowania wniosków na 

przebudowę dróg powiatowych Myjomice – Ostrówiec oraz Trzcinica - Laski.  

 Zarząd omawiał również sprawę opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w 

miejscowości Osiny. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje wstępną koncepcję projektu i 

przedstawi zarządowi do akceptacji przed ogłoszeniem postepowania przetargowego na jej 

wykonanie.  

 Zarząd omówił również protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy 

Rodzinie gdzie dyskutowano m.in. o konieczności poprawy dojazdu do budynku Warsztatów 

Terapii Zajęciowej. Zarząd zapoznał się ze sprawą. Z informacji uzyskanej od wydziału GGN 

wynika, że teren bezpośredniego dojazdu do WTZ-tów należy do caritas Diecezji Kaliskiej. W 

związku z powyższym to Caritas Diecezji Kaliskiej powinien zadbać o dogodny dojazd do 

Warsztatów Terapii Zajęciowej.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 268.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie 

przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kępiński 

 Uchwała Nr 269.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lipca 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 270.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie 

wyrażenia zgody na czasowe obniżenie kosztów najmu lokalu dla Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej Książnica Pedagogiczna w Kępnie w budynku stanowiącym własność Powiatu 

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

 Uchwała Nr 271.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie: 

wniosku Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT sp. z o.o. sp.k. 40-159 

Katowice ul. Jesionowa 8A działającego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w Poznaniu o wydanie opinii dotyczącej „opracowania projektowego dla 

budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski -Kępno” na działkach na 

terenie gminy Kępno i Baranów powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego.  

 Uchwała Nr 272.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie: 

wniosku z dnia 06.07.2018r. Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 

złożonego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 października 2017 przez Pana Rafała Gendeka 

reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. ul. Okólna 10 42-400 

Zawiercie o wydanie opinii dotyczącej „Budowy obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu 

drogi ekspresowej S11 – odcinek II” na działkach nr ewid.: Inwestycja liniowa na terenie gminy 

Kępno i 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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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 


