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PROTOKÓŁ Nr 69.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 12 GRUDNIA 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 - nieobecna 

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, starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między zarządami (rozliczenie dotacji na usuwanie azbestu, informacja o 

wyborze dofinansowania przez LGD Wrota Wielkopolski wniosku na boisko wielofunkcyjne, 

pozytywna ocena merytoryczna wniosku na cyfryzację geodezji (80,77% punktów) i zatwierdzenie do 

dofinansowania, nagroda w konkursie Działania Proekologiczne i Prokulturowe- UMWW, 

przygotowanie do przetargu na lądowisko, Komisja Bezpieczeństwa, uruchomienie GEO-INFO na 

stronie powiatu, rozliczenie końcowe z WUW oraz gminami inwestycji na ciągach dróg Opatów – 

Trzebień i ulica Wieluńska w Kępnie). 

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu: 

 Uchwała w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego 

na 2017 rok. 

 Uchwała w sprawie przyjęcia autopoprawki projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał bez uwag.  

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego 

 Uchwała w sprawie zmian Uchwały Nr XVIII/102/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 

kwietnia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu 

w 2016 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego pt. 

„W rodzinie siła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
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ramach: Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki 

samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zawarcia z Gminą Kępno, 

Gminą Trzcinica i organizacją pozarządową, jako partnerem spoza sektora finansów 

publicznych, umowy partnerskiej o współpracy. 

 

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

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026 

 

Projekty zostaną przekazane na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej 

sesji. 

 

III. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

 Pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczące pomiaru pyłu 

PM10 w Kępnie- pismo dotyczy wniosku o dokonanie pomiarów pyłu PM 10 oraz 

benzo(a)pirenu złożonego do zarządu przez Komisję Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego. Zarząd zapoznał się z pismem oraz kosztami za ewentualne przeprowadzenie badań 

i zdecydował, że z uwagi na koszty wykonania pomiarów, które byłyby rzetelne i miarodajne 

zgodnie z opinią WIOŚ - badania przez 365 dni w roku, nie zostaną one w najbliższym czasie 

zlecone.  Zgodnie z odpowiedzią WIOŚ zarząd dysponuje informacją, że poziomy pyłu PM10 oraz 

benzo(a)pirenu są przekroczone. Odnosząc się do poinformowania mieszkańców o stanie 

zanieczyszczeń oraz zagrożeniach z tym związanych Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i 

Rolnictwa przygotuje ogłoszenie do mediów oraz zredaguje pismo do gmin powiatu kępińskiego z 

informacją o przekroczonych normach pyłu PM10 i benzo(a)pirenu z prośbą o rozpropagowanie 

informacji wśród mieszkańców każdej z gmin. 

 

 Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Kępnie z prośba o 

zamontowanie progu spowalniającego w formie podniesionego przejścia dla pieszych na ulicy 

Wiosny Ludów w Kępnie. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie próg zwalniający zostanie 

zamontowany na początku 2017r.  

 Pismo Pawła Dzioby, prowadzącego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie z 

informacją o rzeczywistej liczbie słuchaczy, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca grudzień oraz 

frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i miesięczne rozliczenie dotacji za 

miesiąc listopad 2016 r. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego „Lato dla Seniorów- wspieranie 

edukacji ludzi starszych” Stowarzyszenia Seniorów RAZEM w Kępnie. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane pod względem merytorycznym przez wydział ZPPP, pod względem 

prawidłowości rozliczenia finansowego przez wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i 

zatwierdził sprawozdanie. 

 Oświadczenie Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu 

użytkowego zawartej w dniu 30.12.2013 r. Sprawa dotyczy siedziby Powiatowego Zarządu Dróg 

w Słupi pod Kępnem. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Rozważano przeniesienie 

siedziby PZD w inne miejsce, znalezienie lokalu, który można byłoby wynająć, bądź budowę 

nowego budynku. Zarząd wystąpi również z prośbą o przedłużenie terminu wypowiedzenia 

umowy do Caritas Diecezji Kaliskiej w związku z tym, iż nie ma na obecną chwilę możliwości 

sfinansowania budowy nowej siedziby dla PZD.  

 Pismo Radnego Rady Miejskiej Eugeniusza Przybyła w sprawie zmian zakresu wykonania 

chodnika w Kierznie.  Zarząd wystąpił o uzgodnienie zakresu zmian do Urzędu Miasta i Gminy 
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Kępno, jako współfinansującej realizacje inwestycji. Po akceptacji ze strony partnera zmieniono 

przebieg chodnika.  

 Pismo od partnerskiego niemieckiego Powiatu Aurich w sprawie odnowienia współpracy. Zarząd 

zapoznał się z pismem, do partnerskiego powiatu zostanie przesłane zaproszenie na wizytę do 

Powiatu Kępińskiego.  

 Wstępne protokoły z przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki kontroli realizacji inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów- Jankowy”. Zarząd zapoznał się ze wstępnymi 

wynikami kontroli. 

 Zarząd dyskutował o pojawiających się informacjach dotyczących ewentualnego uruchomienia 

od roku szkolnego 2019/2020 kształcenia w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w szkole 

branżowej po 8 letniej szkole podstawowej. Dyskusja na kanwie reformy edukacji w zakresie 

szkolnictwa zawodowego gdzie Minister Zdrowia rozważa możliwość wprowadzenia zmian w 

kształceniu kadr medycznych i zwrócił się z prośba do dyrektorów gimnazjów o przeprowadzenie 

ankiety wśród uczniów oraz do szkół ponadgimnazjalnych o oszacowanie kosztów uruchomienia 

kierunku kształcenia w zawodzie pielęgniarki/ pielęgniarza. Zarząd zwrócił się do dyrektora ZSP 

Nr1 oraz szpitala o ocenę ewentualnej możliwości uruchomienia kształcenia w wymienionym 

zawodzie. Sprawę prowadzi naczelnik Wydziału Edukacji Sportu.  

 Sprawozdania Wydziału Edukacji i Sportu z realizacji funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 

szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński w 2016r. Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/141/2008 

Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. ustalona została wysokość środków na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli na poziomie 0,3% rocznej planowanej kwoty na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne. 

Zgodnie z §8 ust. 2 wymienionej uchwały, w terminie do 30 listopada dyrektorzy szkół złożyli 

roczne sprawozdania z realizacji funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W 2016r. na 

zasiłki zdrowotne wydano w poszczególnych placówkach następujące kwoty: 

1. LO Nr 1 – 1000,00 – 2 zasiłki 

2. ZSP Nr 1 - 9900,00 – 23 zasiłki 

3. ZSP Nr 2 – 500,00 – 1 zasiłek 

4. ZSS – 1350,00 – 3 zasiłki 

5. PPP – 0,00 – brak wniosków 

Planowany odpis na 2016r. wynosił 26 686,00zł, wykorzystano kwotę 12 750,00zł. Łącznie w szkołach 

przyznano 29 zasiłków. Zarząd zapoznał się i zaakceptował sprawozdanie.  

 Pismo Pani Karoliny Świerczyńskiej z prośbą o spotkanie i pomoc w utworzeniu na terenie 

Powiatu Kępińskiego placówki/warsztatów/ ośrodka dziennego pobytu dla dorosłych osób z 

autyzmem. Zarząd Powiatu Kępińskiego na posiedzeniu w dniu 12 grudnia ponownie analizował 

sprawę możliwości utworzenia ośrodka na terenie Powiatu Kępińskiego. Zarząd Powiatu 

Kępińskiego ponownie wystąpił do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie z 

prośbą o analizę problemu i jego zaopiniowanie. O zaopiniowanie możliwości utworzenia 

ośrodka zostanie również poproszony Caritas Diecezji Kaliskie.  

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 145.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie 

przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu  Powiatu Kępińskiego na 2017 rok. 

 Uchwała Nr 146.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie 

przyjęcia autopoprawki projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kępińskiego na lata 2017 – 2028 

Na tym posiedzenie zakończono 
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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 


