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PROTOKÓŁ Nr 63.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 roku o godz. 11 
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. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu  

 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu powiatu, starosta przedstawił i 

omówił projekt uchwały zarządu: 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego sprawie przyznania nagrody rocznej za 2015r. 

Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody, stosownie do Uchwały Nr 292.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 

dnia 4 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobie 

kierującej Powiatową Biblioteką Publiczną w Kępnie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, 

wystąpił Starosta. Przesłanki przyznania nagrody to efektywne i rzetelne wypełnianie zadań i celów 

statutowych biblioteki. Zarząd przyznał Dyrektorowi nagrodę w wysokości 4 000,00 zł brutto. 

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie, bez uwag 

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił  

 Pismo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z prośbą o wsparcie organizacji 

Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego poprzez sfinansowanie zakupu statuetek dla 

zawodowych rodzin zastępczych w kwocie 900,00zł. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.    

 Pismo Grażyny Kowaliszyn opiekuna prawnego Sylwii Szymoniak w sprawie umorzenia 

należności za przepadek pojazdu w kwocie 5363,77zł. Zarząd przekazał sprawę do biura 

prawnego celem uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie. 

 Propozycje wysokości nagród dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za najlepsze 

osiągnięcia sportowe i naukowe. Uchwałą Nr X/65/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku Rada 

Powiatu Kępińskiego przyjęła Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński. Jedną z przyjętych form realizacji tego 

programu jest przyznanie nagród uczniom spełniającym kryteria określone w § 11 powyższej 

uchwały, czyli uzyskanie średniej ocen min. 5,0 i co najmniej bdb zachowania, zajęcie 

minium 3 miejsca w województwie w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych. 

Nagrody przyznawane są na wniosek dyrektora szkoły i wręczane na specjalnej uroczystości 

w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Ostateczną decyzję o liczbie i wartości nagród 

podejmuje w oparciu o § 13 uchwały Zarządu Powiatu, uwzględniając wysokość środków 

przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. W bieżącym roku w oparciu o wnioski 

złożone przez dyrektorów postanowiono wyróżnić 111 uczniów szkół ponadgimnazjalych 

przyznając nagrody następującej wartość: 

- za wysokie wyniki w nauce- 66 uczniów po 200 zł 

- za wysokie wyniki w nauce i sukcesy w konkursach przedm.- 1 uczeń- 300 zł 

- za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych- 1 uczeń 200 zł oraz 10 uczniów po 150 zł 

- za osiągnięcia sportowe- 5 uczniów po 200 zł oraz 28 uczniów po 150 zł 
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Łączna wartość nagród to 20 400 zł. Lista wyróżnionych uczniów stanowi załącznik do 

protokołu. Zarząd zatwierdził propozycje nagród.  

 Wniosek Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 21 czerwca 2016r. w sprawie 

propozycji spotkania Starosty i Zarządu z Burmistrzem Miasta i Gminy Kępno w celu omówienia 

ewentualnej inwestycji na ul. Dworcowej w Kępnie. Zarząd postanowił wystąpić z propozycją 

przejęcia w zasób dróg Miasta i Gminy Kępno ul. Dworcowej. Mając na uwadze fakt, że ulica 

Dworcowa nie spełnia kryteriów drogi powiatowej oraz to, iż po części właścicielem gruntu pod 

przedmiotową drogą jest PKP propozycja uregulowania stanu prawnego oraz przejęcia ulicy 

przez gminę Kępno jest uzasadniona.  Zasadność przejęcia ulicy Dworcowej w zasób dróg 

gminnych potwierdzona jest również zamiarem realizacji przez Gminę Kępno inwestycji na 

terenach po dworcu PKP.   

 

III. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr. 121.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2016 w sprawie 

przyznania nagrody rocznej za 2015r. Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Kępnie. 

 

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 


