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PROTOKÓŁ Nr 82.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 13 stycznia 2017 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  

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 ( umowa o dofinansowanie projektu z WRPO na cyfryzację 

zasobu geodezyjnego i przetargi w ramach realizacji projektu, złożenie wniosku o dotację celową na 

dokończenie bloku operacyjnego w SPZOZ, przetarg na budowę lądowiska, przetarg na przebudowę 

basenu przy ZSS w Słupi, przygotowanie przetargu na przebudowę drogi na odcinku Biadaszki- 

Donaborów- Świba, strefa zagrożona w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy na terenie 

powiatu namysłowskiego, wizyta Wicewojewody Wielkopolskiego, narada roczna w PSP, 

podsumowanie zadań audytowych, problem spłaty zobowiązań spółdzielni POMOST w wysokości 

około 150 000,00zł). 

II. W punkcie drugim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał zarządu: 

 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Kępińskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Uchwała w sprawie zasad prowadzenia skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług 

przez Powiat Kępiński. 

 Uchwała w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 

2017 rok. 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag.  

III. W punkcie trzecim wicestarosta przedstawiła i omówiła: 

 Protokół ze spotkania w sprawie likwidacji Spółdzielni Socjalnej POMOST. Osobą zajmującą się 

procesem likwidacji jest Pani Zuzanna Puchalska, jako likwidator spółdzielni jest ona jedyną osobą 

władną podejmować jakiekolwiek decyzje. W trakcie spotkania omówiono obecną sytuację 

spółdzielni i jej zadłużenie w wysokości 94 980,00zł (Zobowiązania wobec firm oraz osób, odsetki 
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od nieterminowego regulowania płatności ZUS i podatków), należności w kwocie 26 158,90 

(płatności, z którymi zalega na rzecz spółdzielni POMOST spółdzielnia Jaśmin) majątek 

(Klubokawiarnia Filiżanka, samochody, wyposażenie drobne). Udziałowcami spółdzielni                          

są Caritas Diecezji Kaliskiej oraz Powiat Kępiński. W celu uregulowania zobowiązań i zakończenia 

procesu likwidacji na spotkaniu ustalono, że spółdzielnia Jaśmin spłaci zobowiązania wobec 

spółdzielni POMOST. Zobowiązania spółdzielni Jasmin zostaną częściowo pokryte poprzez 

wniesienie wkładu rzeczowego do spółdzielni tak, aby utrzymać równą wysokość udziałów 

założycieli. Caritas Diecezji Kaliskiej wpłaci na rzecz spółdzielni Jaśmin kwotę stanowiąca 

wysokość zobowiązania a Powiat Kępiński zakupi samochód dostosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych od spółdzielni POMOST i przekaże go spółdzielni Jaśmin, jako wkład rzeczowy. 

Cała sprawa spłaty jakichkolwiek zobowiązań przez samorząd powiatowy  za spółdzielnię POMOST 

oraz wnoszenie wkładów rzeczowych jest konsultowana z Regionalną Izbą Obrachunkową, która 

wyraźnie wskazuje, że samorząd powiatowy nie powinien zajmować się sprawami spółdzielni. 

Zarząd uważa za niezasadne spłacanie zobowiązań i długów spółdzielni, w związku z tym 

proponowanym wkładem rzeczowym może być samochód wspominamy powyżej. Za regulację 

pozostałych zobowiązań, w miarę możliwości spieniężenia majątku spółdzielni POMOST, 

odpowiada likwidator.    

 Wiadomość e-mail od mieszkanki powiatu dot. skargi na funkcjonowanie SP ZOZ w Kępnie. 

Zarząd przekazał wiadomość dyrektorowi SPZOZ celem udzielenia wyjaśnień.  

 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno dot. współpracy Gminy Kępno z Powiatem Kępińskim 

w kwestii przebudowy drogi powiatowej Krążkowy- Mikorzyn. Rozmowy dotyczące konkretnego 

wsparcia finansowego inwestycji zostaną wznowione w momencie uzyskania decyzji o 

dofinansowaniu. Zarząd przyjął informację do wiadomości.   

 Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca styczeń 2017 

roku oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i miesięczne rozliczenie dotacji, za 

miesiąc grudzień 2016 roku. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Kępiński 

mienia stanowiącego własność nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb 0008 Świba, 

arkusz mapy 8, działka nr 501. Zarząd zapoznał się z pismem. Sprawę prowadzi wydział 

merytoryczny. 

 Pismo Wójta Gminy Rychtal w sprawie uzgodnienia 2 projektów „ Zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Zgorzelec, gmina Rychtal” oraz „ Zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Buczek Wielki, gmina Rychtal” oraz „ Zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychtal, gmina Rychtal”. Zarząd postanowił uzgodnić 

bez uwag pierwszy projekt „ Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Zgorzelec, gmina Rychtal” oraz uzgodnić z uwagami drugi projekt „ Zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Zgorzelec, gmina Rychtal”, „ Zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Buczek Wielki, gmina Rychtal” oraz projekt „ Zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychtal, gmina Rychtal”. 

 Rozliczenie umowy o partnerstwie z dnia 25.05.2016r. w sprawie wsparcia finansowego  

w wysokości 648 156,00 złotych na realizację zadania „Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie” 

realizowanego z udziałem środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2019”. Rozliczenie zostało sprawdzone pod względem merytorycznym przez 

Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu oraz formalnym i rachunkowym przez Wydział 

Budżetu i Finansów. Zarząd zaakceptował dokumenty. 

 Rozliczenie porozumienia z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Bralin 

niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 5600P – w związku z realizacją 

przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego pod nazwą „Przebudowa dróg wraz z przebudową 

przepustu w sołectwie Weronikopole” oraz porozumienia o partnerstwie z dnia 13 kwietnia 2016r.  

w sprawie „Przebudowy obiektu mostowego w Mielęcinie w ciągu drogi powiatowej nr 5600P”. 

Rozliczenie zostało sprawdzone pod względem merytorycznym przez Wydział Zarządzania 

Projektami i Promocji Powiatu oraz formalnym i rachunkowym przez Wydział Budżetu i Finansów. 

Zarząd zaakceptował dokumenty. 
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 Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie o oddanie w trwały zarząd nieruchomości 

drogowej położonej w miejscowości Krążkowy oznaczonej wg ewidencji gruntów, jako działka nr 

1020/4 o powierzchni 0,6742ha stanowiącej część drogi powiatowej nr 5712P. Zarząd zaopiniował 

wniosek pozytywnie. Wydział merytoryczny przygotuje dokumenty do przekazania nieruchomości w 

trwały zarząd.  

 Zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela Zarząd Powiatu Kępińskiego przeprowadził 

analizę poniesionych w 2016r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości 

średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W wyniku analizy stwierdzono, że w 

prowadzonych jednostkach osiągnięto wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty 

Nauczyciela. W związku z powyższym sprawozdanie, o którym mowa w art. 4 ustawy Karta 

Nauczyciela zostanie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Powiatu Kępińskiego, 

dyrektorom placówek oświatowych i związkom zawodowym.  

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie z prośbą o nieodpłatne przekazanie na 

potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg sprzętu rolniczego będącego własnością Zespołu Szkół 

Specjalnych w Słupi (ciągnik ZETOR 5320, przyczepa ATOSAN D-372, wóz asenizacyjny 6000l, 

ładowacz CYKLOP). Sprzęt będzie wykorzystywany na potrzeby utrzymania elementów pasa 

drogowego sieci dróg powiatowych. Dotychczasowe korzystanie ze sprzętu odbywało się na 

podstawie corocznych umów użyczenia. Koszty związane z ubezpieczeniem sprzętu pokrywał ZSS. 

Zarząd po uzgodnieniu przekazania sprzętu z Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi 

zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie z prośbą o podjęcie decyzji związanej z 

podziałem działki nr 631/10 położonej w miejscowości Kierzno a następnie wykupu wydzielonej 

części działki o powierzchni około 60m
2 

pod wykonanie chodnika dla pieszych. Rada Powiatu 

przekazała Gminie Kępno zadanie zarządzania drogą powiatową nr P5677P od skrzyżowania z drogą 

gminna nr G859642P do skrzyżowania z drogą gminną nr G859653P pod planowane wykonanie 

budowy drogi Olszowa – Kierzno. W ramach powyższej inwestycji planowane jest również 

przebudowa skrzyżowania łączącego drogę powiatową nr P5677P z droga gminna nr G859653P oraz 

odcinek dogi powiatowej łączący skrzyżowania, gdzie położony jest wspominany chodnik. Wykup 

dotyczy jedynie gruntów na skrzyżowaniu. Zarząd po przeanalizowaniu dokumentacji podjął decyzję 

o wykupieniu gruntów pod planowany chodnik. Wniosek zostanie przekazany do wydziału 

merytorycznego celem przygotowania dokumentów. 

 W związku z wypowiedzeniem przez Caritas Diecezji Kaliskiej umowy użyczenia lokalu dla 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie zarząd dyskutował o konieczności zapewnienia pomieszczeń 

na nową siedzibę PZD. Wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi oraz 

Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu dyskutowano o możliwości wygospodarowania w 

budynku szkoły pomieszczeń na 3 sale nauki zawodu dla dorosłych dzieci niepełnosprawnych, które 

obecnie mieszczą się w szczycie budynku basenu. W budynku szkoły mieści się mieszkanie, które 

jest wynajmowane osobie prywatnej. W przypadku pozyskania pomieszczeń mieszkania przez 

szkołę i zagospodarowania ich na pomieszczenia dla pracowników administracji możliwym będzie 

przeniesienie do budynku szkoły sali do nauki zawodu. W miejsce obecnie istniejących sali 

przeniesiony zostałby Powiatowy Zarząd Dróg. Zarząd po przeanalizowaniu problemu zdecydował o 

wypowiedzeniu umowy wynajmu osobie prywatnej celem odzyskania pomieszczeń przez szkołę. 

Wydział merytoryczny poprowadzi sprawę wypowiedzenia umowy.  

 W związku z koniecznością wywołania uchwał dotyczących planowanej sieci szkół na terenie 

Powiatu Kępińskiego związanych ze zmianami w systemie oświaty, zarząd przeanalizował sytuację 

demograficzna wśród dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i dokonał analizy naborów do 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w poprzednich latach. Wyniki analizy wykazały brak 

zainteresowania kierunkiem ze strony młodzieży. Zarząd postanowił zaproponować Radzie Powiatu 

Kępińskiego likwidację ww. szkoły. Wydział merytoryczny przygotuje niezbędne dokumenty.      

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 149.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2017r.w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński na rok 2017. (Projekt uchwały 

zaopiniowany przez zarząd w dniu 22 listopada 2016r., przesłany do zaopiniowania związkom zawodowym 
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zrzeszającym nauczycieli działającym na terenie powiatu kępińskiego. Po otrzymaniu opinii do projektu 

zarząd podejmuje uchwałę) 

 Uchwała Nr 150.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 

2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 Uchwała Nr 151.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zasad 

prowadzenia skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kępiński 

 Uchwała Nr 152.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie 

opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok. 

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 


