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 PROTOKÓŁ Nr 25.V.2015 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 9 lipca 2015 roku o godz. 12 
00

  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

2. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu 

3. Michał Błażejewski – Członek Zarządu 

4. Zenon Kasprzak – Członek Zarządu 

oraz  

1. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu Kępińskiego 

2. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu  

 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między Zarządami oraz bieżące sprawy Starostwa. 

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 wyznaczenia nauczyciela, który 

będzie zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie w trakcie 

jego nieobecności  

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego 

dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Kępiński  

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wniosku Gminy Kępno 

reprezentowanej przez Pana Mirosława Karolaka właściciela firmy „eMWu Karolak”1. 

Dworcowa 163-400 Ostrów Wlkp. O wydanie opinii dotyczącej rozbudowy ulicy Walki 

Młodych w Kępnie zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013. 678 z późn. zm.)na działkach nr 

ewid.: 78/1, 80/1, 81/1, 82/2, 83/1, 84, 85, 86/2, 807, 812/3, 812/4, 813, 879, 938/1, 939, 

940/1, 941/4, 941/5, 941/6, 942/3, 942/4, 943/1, 944/1, 1518/1, 1519/2, 1520, 1521/9, 

1522, 1523/5, 1524/5, 1589 obręb 0001 Kępno miasto.  

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie nie wnosząc uwag 

 

III.  W punkcie trzecim Starosta przedstawił: 

 Pismo Radnego Województwa Wielkopolskiego Mikołaja Grzyba w sprawie przekazania 

Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego interpelacji dotyczącej 

przewozów pasażerskich relacji Kępno- Ostrzeszów- Poznań. Interpelacja zawiera prośbę 

do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o: 

- podjęcie działań mających na celu zwiększenie ilości połączeń kolejowych relacji 

Poznań– Kępno,  
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- podjęcie działań w zakresie polepszenia jakości usług świadczonych przez PKP 

Przewozy Regionalne,  

- priorytetowe ujęcie przewozów pasażerskich na linii Kępno –Ostrzeszów-Ostrów 

Wlkp.- Jarocin-Poznań w siatce połączeń nowego taboru planowanego do zakupu  

w ramach środków WRPO 

Zarząd pozytywnie zaopiniował interpelację i zdecydował o wystosowaniu pisma z 

poparciem wniosków ujętych w interpelacji do Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

 Informację przedstawioną przez Wydział Edukacji i Sportu o wynikach egzaminu 

maturalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kępiński- sesja wiosenna 2015r. W 

sesji wiosennej do egzaminu przystąpiło 350 uczniów- 94,3% absolwentów. Egzamin 

zdało 261 uczniów- 74,6%; wynik jest lepszy od ubiegłorocznego o prawie 5 % na 

terenie Powiatu Kępińskiego i o 3% wyższy od średniej w Wielkopolsce. Z 89 uczniów, 

którym nie udało się zdać egzaminu 59 nie zdało tylko jednego egzaminu i w sierpniu 

będą mogli przystąpić do sesji poprawkowej. Ze względu na typy szkół najwyższą 

zdawalność osiągnęły licea. Wynik uzyskany przez Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. 

Mjra Henryka Sucharskiego  to 99, 17% ( 1 uczeń nie zdał egzaminu) przy średniej 

krajowej 80% i województwa 77%. Liceum Ogólnokształcące Nr 2  w ZSP Nr 1 uzyskało 

zdawalność 70,5%. Średnia zdawalność w liceach w powiecie Kępińskim wyniosła 86,5 

% i przewyższyła o 6% średnia krajową (80%) i ponad 9% średnia wojewódzką (77%). 

Średnia zdawalność % w technikach w powiecie kępińskim wyniosła 56% (technikum Nr 

1 – 58,4%, Technikum Nr 2- 47,1%. Zdawalność w technikach wzrosła o kilka % w 

stosunku do roku ubiegłego jednak wciąż jest niższa od średniej województwa i kraju. 

(kraj 64%, województwo 66%). Największy % udział przedmiotów niezdanych na 

egzaminach stanowi matematyka. Zarząd zapoznał się szczegółowo z przedstawionymi 

informacjami i zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych godzin na realizację zajęć z 

części przedmiotów maturalnych w szkołach, w których uzyskano niezadowalające 

wyniki z egzaminu maturalnego. Zarząd podkreślił również konieczność szczegółowej 

analizy wyników matur przez dyrektorów szkół wraz z radami pedagogicznymi w celu 

podjęcia działań mających na celu poprawę wyników egzaminów maturalnych. 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie w sprawie dofinansowania 

kosztów drobnych prac remontowych schodów wejściowych do budynku, gdzie mieści 

się siedziba urzędu. Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem napraw i malowania 

elewacji, w związku z czym środki finansowe PUP zostały w pełni wykorzystane na 

przeprowadzenie powyższych prac. Koszt naprawy schodów wynosi 3 788,61zł. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. Środki na realizację zadania zostaną zabezpieczone  

w budżecie. Prace budowlane zostaną zlecone przez Powiat Kępiński wspólnie 

 z dokończeniem prac budowlanych w ZSS w Słupi.  

 Odpowiedz na interpelację radnej Renaty Ciemny złożoną na sesji Rady Powiatu w dniu 

30 czerwca 2015r. dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Trzcinica. 

Pismo zostało przekazane na ręce Radnej Renaty Ciemny oraz Przewodniczącego Rady 

Powiatu.        
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IV.  Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 55.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie 

przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kępiński 

 Uchwała Nr 56.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego nieobecności  

 Uchwała Nr 57.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie 

przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński  

 Uchwała Nr 58.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie 

wniosku Gminy Kępno reprezentowanej przez Pana Mirosława Karolaka właściciela 

firmy „eMWu Karolak”1. Dworcowa 163-400 Ostrów Wlkp. O wydanie opinii 

dotyczącej rozbudowy ulicy Walki Młodych w Kępnie zgodnie z ustawą o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 

2013. 678 z późn. zm.)na działkach nr ewid.: 78/1, 80/1, 81/1, 82/2, 83/1, 84, 85, 86/2, 

807, 812/3, 812/4, 813, 879, 938/1, 939, 940/1, 941/4, 941/5, 941/6, 942/3, 942/4, 943/1, 

944/1, 1518/1, 1519/2, 1520, 1521/9, 1522, 1523/5, 1524/5, 1589 obręb 0001 Kępno 

miasto. 

V. Kolejnym punktem posiedzenia była wizyta członków Zarządu w Domu Pomocy 

Społecznej w Rzetni gdzie członkowie Zarządu odwiedzili i bliżej poznali 

podopiecznych, dyskutowali o problemach i codziennym życiu w DPS.  

 

Na tym posiedzenie zakończono 

Członkowie  Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – /-/ Witold Jankowski    

 

2. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Krystyna Możdżanowska    

 

3. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Michał Błażejewski    

 

4. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Zenon Kasprzak     

 

Protokołowała: M. Osada 


