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PROTOKÓŁ Nr 64.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 6 lipca 2016 roku o godz. 13 
00

  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu - nieobecny 

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  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia przedstawienie porządku obrad 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Kępińskiego 

3. Sprawy bieżące i sprawozdanie z okresu między posiedzeniami zarządu 

4. Omówienie projektów uchwał  

5. Omówienie pism przekazanych na posiedzenie zarządu 

6. Podjęcie uchwał, postanowień, opinii i wniosków 

7. Wnioski i wolne głosy 

 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu powiatu, wicestarosta 

przedstawiła sprawozdanie z okresu między zarządami (informacja o budowie S11, mapy potrzeb 

zdrowotnych- zasady finansowania inwestycji w infrastrukturę zdrowotną).  

II. W punkcie drugim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał Zarządu Powiatu 

Kępińskiego 

 Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o 

awans na stopień nauczyciela mianowanego – Bernadeta Nowak nauczyciel ZSS w Słupi pod 

Kępnem.  

 Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o 

awans na stopień nauczyciela mianowanego – Aneta Szczęsna nauczyciel ZSP Nr 1 w Kępnie. 

 Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o 

awans na stopień nauczyciela mianowanego – Łukasz Gruszka nauczyciel ZSS w Słupi. 

Uchwały dotyczą wniosków nauczycieli o wszczęcie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela 

mianowanego. W skład komisji wchodzą przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej 

przewodniczący dyrektor szkoły dwaj eksperci z listy ekspertów, przedstawiciel organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny. Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego związku 

zawodowego.  

 Uchwała w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Powiatowi 

Kępińskiemu 

 Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 
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 Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kępnie oraz przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego 

Zarząd przyjął projekty uchwał bez uwag. 

III. W punkcie trzecim wicestarosta przedstawiła i omówiła: 

 Informację Wydziału Edukacji i Sportu o wykorzystaniu środków przeznaczonych na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w II kwartale 2016 roku. Zarząd 

zapoznał się z informacją.  

 Odpowiedz Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wystąpienia Zarządu Powiatu 

Kępińskiego o dodatkowe środki na remonty w Domu Pomocy Społecznej. W chwili obecnej 

w budżecie województwa brak jest środków z możliwością przeznaczenia na ten cel. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości i przekazał kserokopię do DPS. 

 Pismo Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andżeliki Możdżanowskiej z wnioskiem 

o przeprowadzenie szczegółowej kontroli dokumentacji projektowej dla inwestycji farmy 

wiatrowej w rejonie wsi Donaborów i Jankowy. Wniosek skierowano do tut. urzędu w 

związku z interwencją w biurze poselskim mieszkańców wsi Donaborów i Jankowy. Zarząd 

dyskutował o sprawie farm wiatrowych powstających na terenie Powiatu Kępińskiego. Pismo 

zostało skierowane do wydziału merytorycznego celem udzielenia odpowiedzi  

i wyjaśnień.  

 Informację Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bożeny Henczycy ze spotkania w 

sprawie wznowienia kursowania pociągów pasażerskich w relacji Wrocław – Oleśnica – 

Kępno- Wieluń z wykorzystaniem nieczynnego odcinka linii kolejowej nr 181. Posłanka 

zwraca się z prośba o apel i wsparcie przedsięwzięcia. Zarząd poinformuje Panią Poseł o 

fakcie, iż Starosta Kępiński w dniu 24 listopada 2015r. brał udział w spotkaniu 

zorganizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Wieruszów dotyczącym powyższej sprawy. W 

dniu 2 grudnia 2015r. powyższy temat został przedyskutowany na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu Kępińskiego, gdzie zdecydowano o wystosowaniu pisma popierającego inicjatywę 

utworzenia połączenia kolejowego relacji Wrocław – Oleśnica – Kępno – Wieluń do 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  W dniu 7 grudnia 2015r. przedmiotowe pismo 

zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z prośbą o 

zajęcie oficjalnego stanowiska oraz współpracę w tym zakresie z pozostałymi 

województwami. 

 Pismo Wójta Gminy Bralin z odpowiedzią na wystąpienie o ustalenie adresu mieszkańca 

Nowej Wsi Książęcej Pana Jana Przygody. Pan Jan Przygoda nie figuruje w rejestrze 

mieszkańców Gminy Bralin. Sprawa dotyczy wniosku o wszczęcie kontroli Pana Ryszarda 

Dachowskiego. W związku z powyższym zarząd ze względu na braki formalne postanowił 

pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

 Postanowienie sądu o umorzeniu postepowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi 

Powiatu Kępińskiego. Sprawa dotyczy kary naliczonej w 2015 r. za niewykonanie zgodnie z 

umową w 2014r. remontu budynku przy ZSS w Słupi. Naliczona kara na rzecz Powiatu 

Kępińskiego wynosiła około 1 300 000,00zł, została naliczona rok po umownym terminie 

zakończenia budowy. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie (przekazane do 

wiadomości zarządu) w odpowiedzi na pismo Pani Elżbiety Hendrysiak i Karoliny 

Świerczyńskiej w sprawie opieki nad dziećmi z autyzmem. Dyrektor wyjaśnia, że WTZ-ty 

nie odpowiadają na potrzeby specjalne dzieci z autyzmem a na terenie powiatu kępińskiego 

nie funkcjonuje dzienny ośrodek wsparcia uwzględniający potrzeby osób z autyzmem. 

Zarząd przyjął pismo do wiadomości.  

 Pismo Wójta Gminy Perzów z wnioskiem w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części obrębów geodezyjnych: Koza 

Wielka, Miechów, Domasłów, Trębaczów, Zbyczyna, gm. Perzów. Wniosek został 

przekazany do wydziału merytorycznego celem zajęcia stanowiska.  

 Pismo Wójta Gminy Perzów z prośba o wykonanie remontu pobocza przy drodze powiatowej 

5761P w miejscowości Trębaczów przy posesjach 107-112 oraz od 85-87. Dziury w 



Strona 3 z 4 

poboczach uniemożliwiają bezpieczne mijanie się pojazdów stwarzając zagrożenie dla 

uczestników ruchu drogowego. Wójt zwraca się również z prośba o wykonanie odwodnienia 

drogi powiatowej 5683P w Zbyczynie poprzez wbudowanie korytek ściekowych, ponieważ 

woda opadowa zalewa jedna z posesji w miejscowości. Zarząd w uzgodnieniu z PZD 

zaopiniował prośbę negatywnie ze względu na inwestycyjny zakres dotyczący poszerzenia 

jezdni a nie remontu pobocza jak pisze wójt oraz ułożenia korytek ściekowych. Zadania 

wymagają odpowiednich zapisów w budżecie powiatu, których na 2016r. nie uwzględniono.  

 Zarząd dyskutował również o apelu Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andżeliki 

Możdżanowskiej o przeprowadzenie spotkania z samorządowcami w celu konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Powiatu Kępińskiego w sprawie rozpoznania ilości działek 

budowlanych, które będą zablokowane inwestycjami wiatrakowymi. Zarząd zdecydował, że 

ogłaszanie konsultacji społecznych odnośnie powyższej sprawy jak również planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin nie leży w kompetencji samorządu powiatowego.   

 Pismo Państwa Wandy i Henryka Sewioło w otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego 

w sprawie skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pismo zostało 

przesłane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zarząd przyjął informację 

do wiadomości.  

 Wniosek stowarzyszenia Szansa dla Trzebienia o zmianę umowy Nr U_ZPPP/2016/04/00013 

na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „ Pokaz tradycyjnego wyrobu masła na 

Dożynkach Powiatowych”. Zmiana dotyczy nazewnictwa kategorii wydatków w 

harmonogramie i kosztorysie zadania. Zarząd wyraził zgodę na wnioskowaną zmianę.   

 Pismo Państwa Ilony i Damiana Gruszka z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na 

procedurę wydawania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej w Grębaninie przez firmę 

WSB Parki Wiatrowe w przypadku złożenia dokumentów do Starostwa Powiatowego w 

Kępnie. W dniu 15 lipca wejdzie w życie nowa ustawa o inwestycjach wiatrowych, która 

będzie lepiej chroniła mieszkańców terenów w pobliżu takich inwestycji, na dzień dzisiejszy 

jednak mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie i o środowisko. Zarząd przyjął informację 

do wiadomości. Wnoszący pismo zostanie poinformowany, że na dzień 6 lipca do Starostwa 

Powiatowego w Kępnie nie wpłynął wniosek powyższej firmy o wydanie pozwolenia na 

budowę.  

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w sprawie ponownej 

prośby o przeznaczenie 5 000,00 zł na zakup urządzenia FortiGate (wielofunkcyjna zapora 

sieciowa). Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie z uwagi na brak środków w budżecie 

powiatu. Dyrektor PCPR powinien dokonać przesunięć na zakup sprzętu wewnątrz budżetu 

jednostki.  

 Pismo z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą 

o zajęcie stanowiska w sprawie wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości położonej w 

gminie Trzcinica oznaczonej geodezyjnie, jako działka numer 426/1 o pow. 0,0400 ha.  O 

wykup działki wystąpił Wójt Gminy Trzcinica. Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie procedury 

wygaszania trwałego zarządu na powyższej działce.  

 Zarząd zapoznał się z wynikami tegorocznych egzaminów maturalnych. Zestawienie 

wyników stanowi załącznik do protokołu zarządu. 

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 122.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego – Bernadeta Nowak nauczyciel ZSS w Słupi pod Kępnem.  

 Uchwała Nr 123.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego – Aneta Szczęsna nauczyciel ZSP Nr 1 w Kępnie. 

 Uchwała Nr 124.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego – Łukasz Gruszka nauczyciel ZSS w Słupi. 
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 Uchwała Nr 125.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie 

umorzenia należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Kępińskiemu 

 Uchwała Nr 126.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2016r.w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie powiatu na 2016 

 Uchwała Nr 127.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

oraz przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego 

 

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 


