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PROTOKÓŁ Nr 94.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00  

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 (omówienie posiedzenia Rady Społecznej przy SPZOZ).  

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

 Uchwała w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie. 

 
Zarząd przeanalizował dokumentację konkursową oraz protokół z dnia 20 kwietnia 2017r. z 

przeprowadzonego postepowania konkursowego do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie. W odpowiedzi na konkurs została 

złożona jedna oferta.  

 

 Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kępnie. 

 
Zarząd przeanalizował dokumentację konkursową oraz protokół z dnia 21 kwietnia 2017r. z 

przeprowadzonego postepowania konkursowego do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie. W odpowiedzi na konkurs została złożona jedna oferta.  

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał bez uwag. 

 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:  

 

 Interpelację Radnego Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wykonania nakładki bitumicznej na 

odcinku drogi powiatowej łączniku pomiędzy drogą krajową nr 11 a drogą Powiatowa ul. 

Poznańska w Opatowie. Zarząd z uwagi na przesuniecie w chwili obecnej wszystkich środków 

przeznaczonych na modernizację i remonty dróg na dokończenie bloku operacyjnego w SPZOZ 

nie posiada w budżecie środków na wykonanie powyższej nakładki. W przypadku otrzymania 
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dotacji celowej na zadanie zarząd powróci do realizacji zadań drogowych i rozważy możliwość 

wykonania nakładki.   

 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Warsztatach Terapii Zajęciowej przekazane do wiadomości Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

Wydane zalecenia pokontrolne dotyczą dokumentacji uczestników WTZ-tów, uaktualnienia 

regulaminu organizacyjnego, skorygowania sprawozdania finansowego za 2016r., prowadzenia 

dokumentacji księgowej. PCPR zobligował WTZ-ty do podjęcia działań wdrażających zalecenia 

pokontrolne. Zarząd szczegółowo zapoznał się z dokumentem. Wystąpienie zostało przekazane do 

kontroli wewnętrznej. 

 

 Pismo mieszkańca Kępna z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie drugiego zjazdu z ul. 

Wrocławskiej na posesję znajdującą się na działce nr 237/7. Wnioskujący deklaruje pokrycie 

kosztów wykonania projektu organizacji ruchu na wysokości nieruchomości oznaczonej, jako 

działka 237/7 oraz kosztów związanych z przemalowaniem kolidującego przejścia dla pieszych. 

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie pod warunkiem pokrycia przez wnioskującego kosztów 

wymienionych powyżej. 

 

 Pismo Zarządu Powiatu Kępińskiego skierowane do Wójta Gminy Trzcinica i Burmistrza Miasta i 

Gminy Kępno w związku z wszczętą procedurą wykonania dokumentacji projektowej dot. 

planowanej przebudowy dróg Mroczeń- Laski Borek, Laski Borek- Trzcinica oraz ul. 

Broniewskiego w Kępnie z prośbą o bezpłatne przekazanie działek będących własnością gmin a 

znajdujących się w pasach powyższych ciągów drogowych. 

 

 Pismo Zarządu Powiatu Kępińskiego skierowane do Dyrektora Oddziału Gospodarowania 

Nieruchomościami PKP, w którym zwraca się z prośbą o przekazanie na rzecz Powiatu 

Kępińskiego w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego działek nr 621/9, 616/13, 

616/4. Sprawa dotyczy wszczęcia procedury opracowania dokumentacji projektowej na ul. 

Dworcową w Kępnie.   

 

 Pismo Związków Zawodowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kępnie z prośba o spotkanie ze Starosta celem omówienia i wyjaśnienia trudnej sytuacji powstałej 

w SPZOZ po odwołaniu dyrektora. Zarząd wyznaczył termin spotkania na 5 maja 2017r.  

 

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej w sprawie podtrzymania wypowiedzenia umowy najmu lokalu z 

dnia 30.12.2013r. przeznaczonego na siedzibę PZD w Słupi. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. Caritas Diecezji Kaliskiej zostanie poinformowany, że z uwagi na toczącą się 

procedurę przygotowywania lokalu zastępczego na siedzibę PZD najbliższym możliwym terminem 

opuszczenia obecnej siedziby jest 30 grudnia 2017r.  

 

 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej otrzymane w odpowiedzi na zapytanie Zarządu Powiatu 

Kępińskiego o rozważenie możliwości utworzenia na terenie powiatu kępińskiego ośrodka 

dziennego pobytu dla dorosłych osób z autyzmem. Caritas informuje, że rozważa możliwość 

powołania ośrodka, jest to jednak uzależnione od prac adaptacyjnych pomieszczeń i remontu auli 

w ośrodku w Słupi pod Kępnem. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Pismo zostanie 

przekazane do wiadomości Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie oraz rodzicom 

dzieci z autyzmem, którzy zwracali się do zarządu z prośbą o utworzenie ośrodka.  

 

 Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Starostwie 

Powiatowym w Kępnie. Kontrola nie stwierdziła uchybień. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

 

 Zarząd dyskutował również o zakresie dokumentacji projektowej na ciąg drogi Mroczeń- Laski- 

Trzcinica- Wielki Buczek. Zdecydowano o unieważnieniu postepowania przetargowego na 

zadanie i wykonaniu dokumentacji projektowej na ciąg drogi Mroczeń- Laski- Trzcinica- Wielki 

Buczek w całym zakresie.  
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IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 168.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 kwietnia 2017r w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I 

im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie. 

 

 Uchwała Nr 169.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 kwietnia 2017r w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Kępnie. 

V. 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 


