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PROTOKÓŁ Nr 92.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2017 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  

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 (wizyta Wojewody Wielkopolskiego, podpisanie umów na 

remont basenu, dokończenie bloku operacyjnego, dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego 

przy ZSP Nr, sprawa masztu na dachu SPZOZ, sprawa wystąpienia do Radia Sud o adres IP 

użytkownika forum).  

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

 Uchwała w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag- 4 głosy za i 1 głos wstrzymujący.  

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kępińskiego 

Nr XXV/150/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kępińskiego 

Nr XXV/149/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 - 2028 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  
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 Pismo Wójta Gminy Trzcinica w sprawie odmowy dofinansowania opracowania dokumentacji 

projektowej na ciąg drogi Mroczeń- Laski- Trzcinica – Wielki Buczek. Wójt informuje, że środku 

zabezpieczone w budżecie gminy, jako dotacja dla Powiatu Kępińskiego przeznaczone są na 

modernizację dróg powiatowych w postaci nakładek. W wyniku odmownej decyzji wójta, zarząd z 

uwagi na brak wystarczających środków w budżecie zdecydował o skróceniu zakresu opracowania 

dokumentacji projektowej od Mroczenia- Laski do kościoła w miejscowości Trzcinica, o czym 

poinformowano wójta gminy. 

 

 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kępno – część I dla obszaru linii kolejowej Kępno- Zachód przedłożone Zarządowi Powiatu 

Kępińskiego celem zaopiniowania. Uwagi można składać w ciągu 14 dni od daty udostępnienia 

projektu zmiany studium. Nie przedstawienie opinii w ww. terminie uważa się za brak uwag do 

przedstawionego projektu. Zarząd po przeanalizowaniu projektu nie wniósł uwag. 

 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 215 oraz części 

działki nr ewid. 94/12 położonych w obrębie ewidencyjnym Paski w gminie Łęka Opatowska. 

Uwagi można składać w ciągu 14 dni od daty udostępnienia projektu zmiany planu. Nie 

przedstawienie opinii w ww. terminie uważa się za brak uwag do przedstawionego projektu. 

Zarząd po przeanalizowaniu projektu nie wniósł uwag. 

 

 Pismo naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie konieczności pozyskania 

prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w związku z wszczęciem procedury 

wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulica Dworcowa w Kępnie. 

Zarząd przekazał pismo do wydziału GGN celem wszczęcia procedury pozyskania prawa do 

dysponowania gruntami.  

 

 Pismo Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bożeny Henczca w sprawie braku specjalistów 

szczególnie okulisty na terenie powiatu. Pani poseł zwraca się z z pytaniem czy Zarządowi 

Powiatu jest znana obecna sytuacja oraz czy zostały podjęte jakiekolwiek działania w celu zmiany 

istniejącego stanu rzeczy. Zarząd w odpowiedzi na pismo prześle informację z Narodowego 

Funduszu Zdrowia w sprawie zasad kontraktowania specjalistów.  

 

 Pismo Wójta Gminy Perzów z deklaracją partycypacji w wysokości 50% kosztów realizacji 

zadania w przypadku kontynuacji przez powiat budowy chodnika w Kozie Wielkiej. Zarząd 

zaopiniował wniosek pozytywnie pod warunkiem dofinansowania przez gminę realizacji zadania.  

Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.  

 

 Wniosek ustny Radnego Rady Powiatu Kępińskiego zgłaszany staroście i wicestaroście w sprawie 

konieczności wykonania części nakładki bitumicznej na ciągu drogi powiatowej Słupia- Jankowy. 

Zarząd zdecydował o podjęciu odpowiednich kroków w celu zabezpieczenia dalszej degradacji 

drogi.  

 

 Pismo mieszkańca Kępna w sprawie wniosku o zakup działki 2103/1 o powierzchni 0,0065 ha 

dzierżawionej od 1994r., na której znajduje się kiosk spożywczo- warzywny. Sprawa dotyczy 

uchwały nr XVII/94/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie  

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy 

na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego. Zarząd zaopiniował 

wniosek negatywnie. 

 

 Pismo Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w sprawie uiszczenia na rzecz stowarzyszenia składki 

członkowskiej w wysokości 11 154,00zł zgodnie z uchwałą nr 73/2016 Zarządu Stowarzyszenia 

Wrota Wielkopolski z dnia 7 września 2016r. Powiat Kępiński od 2015r. jest członkiem 

Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski, co obliguje do opłacania składki członkowskiej. Zarząd 

przekaże pismo do wydziału merytorycznego celem uregulowania zobowiązania.  

  

 Sprawozdanie z posiedzenia komisji do dysponowania środkami budżetu powiatu, 

przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z dnia 31 marca 

2017r.Wnioski o dopłatę złożyło 3 nauczycieli. Wniosek nauczyciela ZSS w Słupi- kurs 

doskonalący terapia czaszkowo-krzyżowa, 2 wnioski dotyczą wcześniej podjętych studiów 

podyplomowych i są kontynuacją. Komisja stwierdziła, że wszystkie złożone wnioski są zgodne z 
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potrzebami szkół w zakresie organizacji procesu dydaktycznego oraz z priorytetami na 2017 rok. 

Zarząd przeanalizował złożone wnioski i zaakceptował przedstawione propozycje dopłat. 

Wysokość dopłat ustalono w oparciu o uchwałę Zarządu Powiatu Nr 149.V.20167 z 1 stycznia 

2017 r. Środki na powyższy cel zabezpieczone są w budżetach poszczególnych placówek 

oświatowych. Informacja zostanie przekazana do Wydziału Edukacji i Sportu w celu przekazania 

ostatecznych informacji o wysokości dopłat do poszczególnych placówek. 

 

 Sprawozdanie Wydziału Edukacji i Sportu oraz placówek oświatowych z wykorzystania środków 

przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem i nie wniósł uwag.  

 

 Zarząd zapoznał się także z informacją Wydziału Edukacji i Sportu o wykorzystaniu środków 

przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w I kwartale 2017 

roku. Zarząd zapoznał się z informacją i nie wniósł uwag.  

 

 Pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie z prośbą o zwiększenie 

wymiaru zajęć wychowania fizycznego o jedna godzinę tygodniowo w klasach I, II, III LOB z 

rozszerzonymi przedmiotami biologia, chemia i język obcy. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. 

 Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do przewodniczącego Konwentu 

Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie zasad wynagradzania pracowników 

zatrudnionych w domach pomocy społecznej w tym pielęgniarek. Pismo wnosi, że wszelkie 

decyzje dotyczące polityki płacowej w tym również podwyżki dla pracowników zatrudnionych w 

domach pomocy społecznej leżą w gestii samorządów. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

Została ona również przekazana dyrektorowi DPS w Rzetni.    

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 165.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 kwietnia 2017r w sprawie 

rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

1. Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów 

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 


