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PROTOKÓŁ Nr 60.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 2 czerwca 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 - nieobecna 

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 ( Pisma otrzymane w odpowiedzi na wystąpienia Zarządu 

Powiatu Kępińskiego do Ministerstwa Zdrowia oraz Prezesa Rady Ministrów z prośbą o dofinansowanie 

zakończenia budowy bloku operacyjnego. Ministerstwo Zdrowia odmawia pomocy w zakończeniu 

inwestycji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała sprawę do Wojewody Wielkopolskiego celem 

rozpatrzenia).  

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

 Uchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 

Uchwała dotyczy przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres Panu Andrzejowi 

Kowalczykowi. Okres przedłużenia od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2021 r.   

 Uchwała w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

Uchwała dotyczy upoważnienia Pana Andrzeja Kowalczyka do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych ZSP Nr2 oraz udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie bieżącej działalności w tym 

do zaciągania zobowiązań do wysokości kwot określonych w planie finansowym jednostki. 

 Uchwała w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 

Uchwała dotyczy przysługującego dodatku funkcyjnego dla Pana Andrzeja Kowalczyka z tytułu 

pełnienia funkcji dyrektora szkoły. Wysokość dodatku funkcyjnego określa załącznik do Uchwały Rady 

Powiatu Kępińskiego Nr XXX/152/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w 

szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także 

wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2009 r. Nr 100 poz. 1539). 

 

 Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok. 
Uchwała dotyczy zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków w związku z 

dofinansowaniem do zadań drogowych od gminy Perzów w kwocie 90 000,00zł, zwiększeniem planu na 

bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 10 559,00zł, zwiększeniem planu na 

oświatę i wychowanie w kwocie 12 000,00. 

 Uchwała w sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia postępowania 

i udzielenia zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu powiatu kępińskiego. 
Uchwała dotyczy przeprowadzenia przez powiat postepowania przetargowego na obsługę budżetu w 

imieniu jednostek wskazanych w uchwale. 
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Zarząd przyjął projekt uchwały bez uwag. 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił: 

 Odpowiedz Miejsko Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Kępnie w sprawie 

chorego psychicznie mieszkańca wsi Olendry. Pismo informuje o działaniach podjętych 

przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w przedmiotowej sprawie. Zarząd zapoznał się z 

pismem i zdecydował o wystosowaniu pisma do Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w 

celu zainteresowania się sprawą.   

 Pismo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie braku w planie 

finansowym jednostki środków na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu powiatu w 

placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. Według wyliczeń 

dyrektora PCPR brakująca kwota wynosi 176 653,00zł. Zarząd zdecydował o przesunięciu na 

powyższe zadanie kwoty 20 600,00zł z rezerwy ogólnej oraz zabezpieczeniu pozostałej części 

ze środków zaoszczędzonych po przetargach na drogi.    

 Pismo dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w sprawie zwiększenia planu 

wydatków poradni na wyposażenie oraz zakupy inwestycyjne o kwotę 7 850,00zł. 

Zwiększenie jest konieczne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zapisów ustawy o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. Plan wydatków zostanie zwiększony na czerwcowej sesji Rady Powiatu 

Kępińskiego. 

 Pismo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z prośbą o zajęcie stanowiska  

w sprawie tworzenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ustawodawca 

nie nakłada obowiązku tworzenia programów a jedynie wskazuje, że ochronę zdrowia 

psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do 

tego powołane. Instytucje te podejmując działania stosują Narodowy Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego. Zarząd zajął stanowisko, aby nie tworzyć Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego, jeżeli nie jest on obligatoryjny.  

 Wniosek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli 

stanu pobocza drogi powiatowej – ul. Grabowskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do 

Elewaru. W przypadku stwierdzenia złego stanu pobocza drogi, w celu poprawy 

bezpieczeństwa jej użytkowników Komisja wnioskuje o wyrównanie i umocnienie pobocza 

na ww. odcinku drogi. Zarząd przekaże wniosek dyrektorowi PZD celem zbadania sprawy i 

dokonania niezbędnych napraw. 

 Sprawozdania z wykonania prac, na które została udzielona dotacja Parafii Rzymsko – 

Katolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świbie oraz Parafii Rzymsko – 

Katolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Trzcinicy. Sprawozdania zostały 

skontrolowane przez wydziały merytoryczne starostwa. Zarząd zaakceptował sprawozdania, 

dokumenty zostały przekazane do Wydziału Budżetu i Finansów.   

 Pismo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie wypełnienia zaleceń 

pokontrolnych z audytu personalnego w PCPR oraz PZOoN dotyczących rozdzielenia 

czynności wykonywanych przez pracowników PCPR w godzinach ich pracy z czynnościami, 

które wykonują na rzecz PZOoN. Zarząd przyjął informację do wiadomości i przekazał ją do 

komórki kontroli wewnętrznej do akt sprawy.   

 Pismo Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności otrzymane  

w odpowiedzi na pismo w sprawie zwiększenia dotacji dla Powiatowego Zespołu Orzekania 

o Niepełnosprawności. Pismo określa zasady składania zapotrzebowania na środki. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości i przekazał ją do Powiatowego Zespołu Orzekania o 

Niepełnosprawności.  

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 114.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w 

Kępnie. 
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 Uchwała Nr 115.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli  

 Uchwała Nr 116.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie 
przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w 

Kępnie 

 Uchwała Nr 117.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie 

zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2016 

 Uchwała Nr 118.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie 

wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 

zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu powiatu kępińskiego.  

V. W kolejnym punkcie Zarząd dokonał uroczystego wręczenia aktu powierzenia stanowiska 

dyrektora ZSP Nr 2 Panu Andrzejowi Kowalczykowi  

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 


