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PROTOKÓŁ Nr 97.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 18 maja 2017 roku o godz. 10:30  

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.  

II. W punkcie drugim 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. 

 

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

 Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. 

mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie. 

 Uchwała w sprawie w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. (dyrektor LO) 

 Uchwała w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie. 

 Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Kępnie. 

 Uchwała w sprawie w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.(dyrektor PPP) 

 Uchwała w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Kępnie. 
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Zarząd zaopiniował projekty uchwał bez uwag. 

 

IV. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:  

 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kępno część II- stary plan z 

2005r dotyczy drogi S11. Zarząd skierował projekt na posiedzenie komisji urbanistycznej celem 

zaopiniowania. 

 

 Skorygowany 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. Wprowadzone zmiany dotyczą § 9 pkt. 3. 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 do dokumentu. 

 

 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kępno – część I dla 

obszaru linii kolejowej Kępno- Kępno Zachód w Kępnie celem uzgodnienia w ciągu 14 dni. 

Zarząd skierował projekt na posiedzenie komisji urbanistycznej celem zaopiniowania. 

 

 Oświadczenie poza procesowe pracownicy SPZOZ w Kępnie kierowane do dyrektora, otrzymane 

do wiadomości Starosty Kępińskiego, dotyczące przeniesienia na inne stanowisko pracy bez 

zgody pracownicy. Zarząd przyjął treść pisma do wiadomości.  

 

 Zawiadomienie Wójta Gminy Trzcinica o podjęciu przez Radę Gminy Trzcinica uchwały nr 

XXII/168/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dz. ew. nr 417/2 położoną w 

miejscowości Wodziczna. Zarząd zapoznał się z dokumentem. Wnioski do planu można składać w 

siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 170.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 maja 2017r w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Kępnie. 

 

 Uchwała Nr 171.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 maja 2017r w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

 Uchwała Nr 172.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 maja 2017r w sprawie 

przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Kępnie. 

 

 Uchwała Nr 173.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 maja 2017r w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie. 

 

 Uchwała Nr 174.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 maja 2017r w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

 Uchwała Nr 175.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 maja 2017r w sprawie 

przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kępnie. 

Po podjęciu powyższych uchwał członkowie zarządu wręczyli uroczyście akty powierzenia funkcji 

dyrektorów placówek osobom wyłonionym w postepowaniach konkursowych.  

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

1. Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów 

Na tym posiedzenie zakończono 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 
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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 


