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PROTOKÓŁ Nr 36.V.2015 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

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

 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, Starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między Zarządami oraz bieżące sprawy Starostwa. 

II. W punkcie drugim Starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Zarządu 

 Uchwała w sprawie powołania Komisji do dysponowania środkami budżetu powiatu 

przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 

 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność 

pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r. 

 

 Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Powiatu na rok 2015 

 

III. W kolejnym punkcie Starosta przedstawił i omówił: 

 Pismo od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalonej kwoty wsparcia 

finansowego projektu utworzenia Zespołu Śmigłowcowej Służby Ratownictwa 

Medycznego na lotnisku w Michałkowie oraz podjęcia uchwały intencyjnej dotyczącej 

uczestnictwa powiatu w przedsięwzięciu. Koszt inwestycji to 6 mln złotych. Samorząd 

Województwa deklaruje kwotę 3 mln zł z budżetu Województwa, o zabezpieczenie 

pozostałych 3 mln w latach 2016 i 2017 zwraca się do samorządów powiatowych i 

gminnych. Partycypacja gmin i powiatów uzależniona jest od ilości mieszkańców. Na 

dzień 31 grudnia 2014 roku ilość mieszkańców Powiatu Kępińskiego wynosi 56491 osób. 

Koszt na jednego mieszkańca wyliczony został na kwotę 1,05. Kwota wyliczona z 

iloczynu lb. Mieszkańców i kwoty jednostkowej  to 59 315,55zł. Zarząd przedstawi 

Radzie Powiatu stosowne oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przedsięwzięciu  a 

kwota zostanie zabezpieczona w budżetach Powiatu  na lata 2016 i 2017 w dwóch 

równych ratach.  

 Pismo mieszkańców wsi Weronikopole z prośbą o położenie asfaltu na drodze 

powiatowej Weronikopole- Marcinki. Obecny stan drogi naraża mieszkańców na 

kosztowne naprawy samochodów, stanowi zagrożenie dla pieszych i kierowców. Po 

przeprowadzonych wstępnych rozmowach z Wójtem Gminy Bralin w dniu 6 listopada 

2015r. do Powiatu zostanie złożony wniosek o przekazanie powyższej drogi w zarząd 

Gminie Bralin w celu realizacji powyższej inwestycji z udziałem środków z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych w 2016r. Powiat będzie partycypował wspólnie z gminą w 

części kosztów do pokrycia ze środków własnych przy realizacji inwestycji. Droga 

zostanie przekazana Gminie uchwałą Rady na sesji Rady Powiatu 
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 Pismo mieszkańców wsi Wielki Buczek i osady Okrzyce adresowane do 

Przewodniczącego Rady Gminy Rychtal przekazane do wiadomości Starostwa 

Powiatowego dotyczące protestu przeciwko lokalizacji schroniska dla bezdomnych psów 

w najbliższym sąsiedztwie powyższych miejscowości. Mieszkańcy podnoszą uciążliwość 

lokalizacji schroniska ze względu na hałas- w schronisku ma znaleźć się od 200-300 

psów, wycięcie zieleni, dojazd do schroniska, spadek wartości nieruchomości i wiele 

innych aspektów. Zarząd przyjął protest do wiadomości. 

 Pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informujące o 

zawartym w dniu 23 września 2015 roku porozumieniu pomiędzy Ogólnopolskim 

Związkiem Zawodowym Pielęgniarek I Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i 

Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia w sprawie 

wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki 

zdrowotnej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Porozumienie nie obejmuje 

swoim zakresem pielęgniarek i położnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej. 

W związku z powyższym Podsekretarz zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości 

dokonania zmian w obszarze polityki płacowej w domach pomocy społecznej dla 

pielęgniarek i położnych z Domów Pomocy Społecznej, jednocześnie nie zapominając o 

pozostałych pracownikach tych jednostek. W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej potencjalnie będzie to możliwe, ponieważ w projekcie ustawy budżetowej na 

rok 2016 zaplanowano wyższe dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie DPS-ów. 

Przeciętny wzrost wysokości dotacji dla województwa w stosunku do roku bieżącego 

wyniesie 3%dotacji, w niektórych województwach 5%. Podobna informacja została 

również przesłana bezpośrednio do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni  

i przyjęta do wiadomości członków Zarządu. Zarząd Powiatu Kępińskiego już w 2015r. 

wyasygnował środki z budżetu Powiatu na regulację wynagrodzeń w Domu Pomocy 

Społecznej w Rzetni, również w 2016r. zostanie przeprowadzona regulacja wynagrodzeń. 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przekazujące do rozpatrzenia 

pismo dotyczące obniżenia stawki czynszu za wynajem pomieszczenia szkolnego z 

przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego. Umowa wynajmu ma zostać 

zawarta od dnia 9 listopada na czas nieokreślony. Osoba wynajmująca zwraca się z 

prośbą o obniżenie stawki ze względu na znaczne ograniczenie asortymentu w sklepiku 

szkolnym  w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 

2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i 

młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. Obecna stawka 

wynosi 6,50zł za 1m
2 

Zarząd zdecydował o nieobniżaniu stawki za wynajem 

pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego. 

 Pismo Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 

sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmiany lokalizacji posiedzeń składów 

orzeczniczych PZOON na ul. Sienkiewicza 26. Pomieszczenia PZOON znalazły by się na 

parterze budynku, Zespół ds. Pieczy Zastępczej oraz Świetlica integracyjno- 

socjoterapeutyczna przeniesiona będzie na I piętro. Środki na dostosowanie pomieszczeń 

zostały wygospodarowane w budżecie Centrum i PZOON. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie uwzględniając przede wszystkim wygospodarowanie środków na dokonanie 

zmiany przez Centrum oraz PZOON bez konieczności przeznaczania na ten cel 

dodatkowych środków z budżetu Powiatu. 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zapytaniem czy Zarząd 

przewiduje kontynuację realizacji zadania własnego powiatu jakim jest prowadzenie 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego w formie zlecenia 

realizacji zadania organizacji pozarządowej. Zarząd podjął decyzję o kontynuacji 
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realizacji zadania w dotychczasowej formie i zlecił przygotowanie dokumentacji 

konkursowej. 

 Pismo Wójta Gminy Perzów w sprawie wniosku o przekazanie Gminie Perzów zadania 

zarządzania drogą powiatową nr 5716P zlokalizowaną w miejscowości Trębaczów w 

związku z planowanym wykonaniem modernizacji ww. odcinka drogi poprzez 

wykonanie w jego ciągu chodnika w ramach zadania „ Modernizacja drogi powiatowej 

poprzez wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 5716P w miejscowości 

Trębaczów w ramach PROW 2014-2020. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

Droga zostanie przekazana Gminie uchwałą Rady na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

 Pismo mieszkanki Kępna w związku z poruszaną w ostatnim czasie w lokalnych mediach 

sprawą utworzenia w kępińskim szpitalu oddziału ortopedycznego. Mieszkanka podnosi 

mnogość schorzeń narządu ruchu, szczególnie u osób starszych wymagających leczenia 

szpitalnego, utworzenie oddziału byłoby odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. W 

załączeniu do pisma przekazana została lista 277 osób popierających inicjatywę 

powstania oddziału. Pismo zostało również przekazane do wiadomości szpitala 

kępińskiego. W odpowiedzi na pismo Zarząd przedstawi mieszkance kolejność 

wykonywania planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w SPZOZ Kępno zgodnie ze 

Strategią Rozwoju Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2020 w miarę możliwości 

finansowych oraz pozyskanych środków zewnętrznych z zaznaczeniem, że obecnie 

priorytetowym przedsięwzięciem jest budowa lądowiska.  

 Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca 

listopada 2015 oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,  

a także miesięczne rozliczenie dotacji za miesiąc październik 2015 roku przedłożone 

przez prowadzącego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie. Zarząd 

zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Propozycje dyrektorów szkół dotyczące regulacji płac pracowników administracji i 

obsługi. Zarząd wyraził zgodę na przedstawione propozycje regulacji.  

 Projekt budżetu na rok 2016 - przedstawienie struktury dochodów i wydatków 

uwzględnionych w budżecie powiatu na rok 2016 wraz ze złożonymi wnioskami. 

IV. W punkcie trzecim Starosta przedstawił i omówił projekty uchwały Rady Powiatu Kępińskiego 

oraz oświadczenie Rady Powiatu: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przekazania Gminie Perzów zadania 

zarządzania drogą powiatową Nr 5716 P w miejscowości Trębaczów. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przejęcia od Wojewody 

Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.  

 Oświadczenie Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia stanowiska o 

potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostały one przekazane na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 69.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 listopada 2015r. w 

sprawie powołania Komisji do dysponowania środkami budżetu powiatu 

przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 Uchwała Nr 70.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 listopada 2015r. w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej 
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działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  

w 2016r. 

 

 Uchwała Nr 71.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 listopada 2015r. w 

sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2015. 

 

 

 

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 


