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PROTOKÓŁ Nr 66.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 4 sierpnia 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. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu - nieobecny  

 

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, starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między zarządami (przetarg na ubezpieczenie majątku, przetarg na 

energię, wniosek lądowisko, informacja o dofinansowaniu basenu, wniosek sala LO, sprawa 

SPZOZ, kontrola RIO- Starostwo, PZD).  

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił: 

 Informację na temat przeprowadzonych postepowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela 

mianowanego. Do 30 czerwca do Zarządu wpłynęły 3 wnioski o przeprowadzenie 

egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego od nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Kępiński. Komisje egzaminacyjne pracowały w składach 

powołanych uchwałami Zarządu z dnia 06.07.2016 r. W wyniku przeprowadzonych w dniu 

26 lipca postępowań wszyscy wnioskujący zdali egzamin na kolejny stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego i otrzymali stosowne zaświadczenia.  Z prac komisji 

sporządzono protokoły. Zarząd po zapoznaniu się z wynikami postępowań egzaminacyjnych 

przekazał protokoły wraz z dokumentacją do Wydziału Edukacji i Sportu.  

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

roku oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także miesięczne 

rozliczenie dotacji, za miesiąc czerwiec 2016 roku przez Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Kępnie. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje.  

 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22-23 czerwca 2016r. w 

Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem wraz z zaleceniami 

pokontrolnymi. Wydane zalecenia pokontrolne to: zatrudnienie prawnika w celu zapewnienia 

mieszkańcom POIK pomocy prawnej, z większą starannością przeprowadzać procedurę 

przyjmowania mieszkańców, nałożyć większy nacisk na pracę psychologa z mieszkańcami 
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POIK, staranniej prowadzić dokumentację księgową. Zarząd zapoznał się z dokumentacją 

kontrolną. W ciągu 30 dni POIK zobowiązany jest podjęć działania w zakresie realizacji 

zaleceń i pisemnie poinformować kontrolującego o ich wypełnieniu. Zarząd otrzyma 

informację do wiadomości. Protokół został przekazany do komórki kontroli wewnętrznej.  

 Otrzymane do wiadomości wystąpienie pokontrolne wraz z protokołem kontroli 

przeprowadzonej przez PCPR w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem 

zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii 

zajęciowej. Wdane zalecenia pokontrolne to: wprowadzić w życie należyty sposób 

rozliczania kosztów utrzymania budynku Caritas Diecezji Kaliskiej tj. Koszty powinien 

ponosić właściciel budynku i następnie obciążać notami jednostki wynajmujące, opłacać w 

terminie faktury i rachunki, staranniej prowadzić dokumentację pracowników i uczestników 

WTZ. Zarząd zapoznał się z dokumentacją kontrolną. W ciągu 30 dni WTZT zobowiązany 

jest podjęć działania w zakresie realizacji zaleceń i pisemnie poinformować kontrolującego o 

ich wypełnieniu. Zarząd otrzyma informację do wiadomości. Protokół został przekazany do 

komórki kontroli wewnętrznej. 

 Wniosek stowarzyszenia „Jesteśmy dla Ciebie” z prośbą o zmianę umów zawartych w 

ramach realizacji zadania publicznego nr U_ZPPP/2016/03/0003 na zadanie pn. 

„Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród osób niepełnosprawnych i starszych – 

wyjazd do Lichenia oraz nr U_ZPPP/2016/03/0003 na zadanie pn. „Nasza Rzetnia bogata w 

historię”. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Wydział ZPPP przygotuje stosowne 

aneksy do umów.  

 Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego pn. ”Prowadzenie Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego” Sprawozdanie zostało 

skontrolowane pod względem merytorycznym przez PCPR i wydział ZPPP, pod względem 

prawidłowości rozliczenia finansowego przez wydział FN. Zarząd zapoznał się z 

dokumentami i zatwierdził sprawozdanie.  

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego wraz z rozstrzygnięciem o 

unieważnieniu uchwały nr XX/115/2016 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia 

„Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu 

Kępińskiego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.” Zarząd skieruje uchwałę do 

Biura Prawnego i wydziału merytorycznego celem naniesienia korekt i ponownego podjęcia.   

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 


