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PROTOKÓŁ Nr 59.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 17 maja 2016 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 – Członek Zarządu 

3. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu 

4. Michał Błażejewski – Członek Zarządu 

5. Zenon Kasprzak – Członek Zarządu  

oraz  

1. Katarzyna Nawrot – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu  

 

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

sprawozdanie z okresu między zarządami. (Odpowiedź dyrektora SPZOZ na pismo Zarządu w 

sprawie podejmowania działań zmierzających do zakończenia bloku operacyjnego)  

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

- Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów 

- Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kępno 

- Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok 

- Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

Projekty uchwał zostaną przekazane na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia ich 

na najbliższej sesji. 

III. W punkcie trzecim Pan Starosta przedstawił i omówił projekty: 

 uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie 

 uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. 

cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowy Zintegrowanego Systemu 

Informacji Przestrzennej Powiatu Kępińskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne. 

 uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026 

Zarząd przyjął projekty uchwał bez uwag. 

 

IV. W punkcie czwartym Pan Starosta przedstawił i omówił: 

 Pismo Pani Marty Wylęgi ze Sportowej Stajni Respekt z Łęki Mroczeńskiej oraz Wójta Gminy 

Baranów w sprawie uwzględnienia w budżecie wsparcia finansowego w Towarzyskich Zawodach 

Konnych „Baranowskie Lato w Siodle 2016”. Zarząd zadecydował o zakupieniu 3 pucharów. 

 Pismo partii Nowoczesna z apelem o podjęcie uchwały i zajęcie stanowiska w sprawie stosowania 

się władz samorządu do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie zostały lub nie 

będą w przyszłości publikowane w dotychczas przewidziany sposób. Zarząd udzieli odpowiedzi na 

pismo.  

 Zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Rychtal uchwały Nr XIV/88/16 z dnia 17 marca 

2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 
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 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o przyjęciu na czas określony nowego pensjonariusza. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie do Przewodniczącego 

Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim               

z wnioskiem o zwiększenie w 2016 roku planu finansowego Zespołu o kwotę 150 000,00 zł. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Sprawozdanie za 2015 r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z realizacji 

Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2021. Zarząd 

zaakceptował niniejsze sprawozdanie, a następnie przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Kępińskiego w celu przedstawienia na najbliższej sesji. 

 Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Mjra H. Sucharskiego o wyrażenie zgody 

przez Zarząd na wystąpienie do Burmistrza z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycięcie 

suchego drzewa na dziedzińcu szkoły. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 Pismo Pana Marka Józefiaka z prośbą o możliwość spłacenia zadłużenia wobec Powiatu 

Kępińskiego w ratach miesięcznych min. 1 000,00 zł każdego miesiąca. Zarząd zaopiniował 

prośbę negatywnie. 

 Sprawozdanie z działalności w 2015 r Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Zarząd 

zaakceptował niniejsze sprawozdanie, a następnie przekazał je Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Kępińskiego w celu przedstawienia na najbliższej sesji. 

 Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca maj 2016 oraz 

frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także miesięczne rozliczenie dotacji za 

miesiąc kwiecień 2016 roku przedłożone przez prowadzącego Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Kępnie. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Pismo z-cy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, w którym przekazuje skargę mieszkańców i pracowników Domu Pomocy 

Społecznej w Rzetni na działania Dyrektora. Zarząd przekazał dokumenty związane z wyjaśnieniem 

sprawy. 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie z prośbą o zwiększenie liczby 

godzin z przedmiotów: matematyka, język polski oraz „edukacja sportowa”. Zarząd zaopiniował 

wniosek pozytywnie. 

 Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie z prośbą o zwiększenie w roku 

szkolnym 2016/2017 liczby godzin matematyki w czterech klasach trzecich. Zarząd zaopiniował 

wniosek pozytywnie. 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie z prośbą o zwiększenie po 2 

godziny tygodniowo matematyki i języka polskiego w każdej klasie maturalnej w roku szkolnym 

2016/2017. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 Pisma w sprawie odstąpienia od umowy i zwrotu dotacji przyznanej z budżetu Powiatu 

Kępińskiego. Parafii p.w. św. Anny w Bralinie. Zarząd wyraził zgodę na odstąpienie od umowy i 

zwrot przyznanej dotacji. 
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 Informacja w sprawie porozumień z Gminami Powiatu Kępińskiego w sprawie inwestycji i prac 

remontowo - modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2016. Zarząd przyjął informację 

do wiadomości. 

 Pisma od Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sprawie wycofania pisma z dnia 25 

kwietnia 2016 r dotyczącego dokonania korekty zmniejszającej pkt.I-2) kosztorysu ze względu na 

rodzaj kosztów. Zarząd zaakceptował wniosek pozytywnie. 

 Pisma Dyrektora Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Kępnie z prośbą o podwyższenie planu 

finansowego w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 13 500,00 zł z przeznaczeniem na 

realizację pierwszego etapu remontu sali gimnastycznej. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 Pismo mieszkańców wsi Olendry w sprawie chorego psychicznie mieszkańca tej samej wsi. Zarząd 

skierował pytanie do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Kępnie oraz do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie czy zostały podjęte 

jakiekolwiek działania w celu wyjaśnienia wyżej wymienionej sprawy. 

 Pisma od PCPR o przeznaczenie środków powiatu w wysokości 5 000,00 zł na zakup urządzenia 

FortiGate 50E 7 x GE RJ45 i wdrożenie i konfigurację urządzenia. W związku z brakiem środków 

finansowych Zarząd zaopiniował wniosek negatywnie. 

 Pisma w sprawie uregulowania własności działki będącej w pasie drogi powiatowej a stanowiącej 

własność osoby fizycznej (Maszczyk Karolina i Zbigniew) Zarząd wystąpił z prośbą do Wydziału 

Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o wszczęcie procedury 

uregulowania własności wszystkich działek zajętych pod drogę powiatową nr 5695P Słupia pod 

Kępnem- Łęka Opatowska. 

 Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie wyrażenia zgody na zakup nowej tylno bocznej 

drogowej kosiarki bijakowej z własnego budżetu. Zarząd wyraził zgodę na zakup kosiarki. 

V. Na posiedzeniu podjęto 

 Uchwałę Nr 111.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 maja 2016r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu wynagradzania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie 

 Uchwałę Nr 112.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 maja 2016r w sprawie: powołania 

Zespołu Koordynacyjnego ds. cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowy 

Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kępińskiego o nowe elektroniczne 

usługi publiczne. 

 Uchwałę Nr 113.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian                

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – /-/ Witold Jankowski    

 

2. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Grażyna Jany      
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3. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Krystyna Możdżanowska    

 

4. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Michał Błażejewski    

 

5. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Zenon Kasprzak     

 

Protokołowała: K. Nawrot 


