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PROTOKÓŁ Nr 39.V.2015 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 2 GRUDNIA 2015 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 

 

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

sprawozdanie z okresu między Zarządami oraz bieżące sprawy Starostwa  

 (Rada Społeczna SPZOZ, spotkanie w sprawie linii kolejowej Oleśnica – Kępno- Wieluń nr 181- 

Zarząd wystąpi do UMWW z prośbą o wsparcie powyższej inicjatywy, spotkanie informacyjne w 

UMiG Kępno dotyczące emisji obligacji). 

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

 Uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia 

prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kępińskim w 2016 r., 

 Uchwała w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, 

dotyczącego prowadzenia  ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu 

Kępińskiego.  

Zarząd zaopiniował projekty uchwał bez uwag.  

 

III. W kolejnym punkcie Starosta przedstawił i omówił: 

 Pismo Zarządu Kępińskiego Klubu Sportowego „POLONIA” z prośbą o ustalenie indywidualnej, 

niższej od obecnie obowiązującej, stawki za wynajem Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie. Stawka obowiązywać ma w dniach 11-13 grudnia 2015r. w 

trakcie organizacji X Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt. Klub podnosi, ze 

poprzez organizacje imprezy rangi ogólnopolskiej przyczyni się do promocji powiatu 

kępińskiego. Zarząd Klubu proponuje Powiatowi zostanie oficjalnym partnerem turnieju, 

umieszczenie logo powiatu na materiałach poligraficznych dotyczących imprezy oraz zaproszenie 

do wręczenia nagród na ceremonii zakończenia turnieju. Zarząd zdecydował o nieodpłatnym 

użyczeniu Sali na czas organizacji X Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt w dniach 

11-13 grudnia 2015r. Korzystający z Sali uwzględni pokrycie kosztów osobowych związanych ze 

sprzątaniem i opieką obiektu. 

 Pismo otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego od Prokuratury Rejonowej w Kępnie 

dotyczące przekazania do Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zawiadomienia o naruszaniu 

przez Dyrektora SPZOZ w Kępnie praw pracowniczych dotyczących nierównego traktowania, 

prawa do godziwego wynagrodzenia itd. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie dotyczące 

wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli zleconej Wojewodzie Wielkopolskiemu w okresie 

od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 
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 Sprawozdanie Wydziału Edukacji i Sportu z realizacji funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 

szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński w roku 2015. Karta Nauczyciela nakłada na organy 

prowadzące szkoły obowiązek wyodrębniania corocznie w budżetach środków finansowych z 

przeznaczeniem na pomoc zdrowotną nauczycieli, emerytów i rencistów. Uchwała nr 

XXVIII/141/2008 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. ustaliła wysokość 

środków na pomoc zdrowotna dla nauczycieli na poziomie 0,3 % rocznej planowanej kwoty na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne. 

Zgodnie z powyższą uchwałą Dyrektorzy szkół do 30 listopada składają sprawozdanie z realizacji 

funduszu. W roku 2015 przyznano 24 zasiłki na kwotę 11500,00zł z planowanego odpisu 

26 706,00zł. Środki wykorzystano na poziomie 43%.  Zarząd przyjął i zatwierdził sprawozdanie. 

IV. W punkcie trzecim Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu 

Kępińskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na V kadencję lat 2016-2018.  

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Projekt został  przekazany na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 77.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wyboru 

ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w Powiecie Kępińskim w 2016 r. 

 Uchwała Nr 78.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie 

wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia  

ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego. 

 

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 


