PROTOKÓŁ Nr 101.V.2017
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO,
które odbyło się w dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 10:00
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.
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.



Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat
Kępiński w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiących własność
Gminy Trzcinica



Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat
Kępiński w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiących własność
Gminy Kępno



Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie
(Zarząd wytypował członków komisji zgodnie z § 3 ust. 1 i § 10 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą)



Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wystąpienia Powiatu Kępińskiego ze
Spółdzielni Socjalnej JAŚMIN.



Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2016 rok.
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Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej za
2016 rok



Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu.

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącego
Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji.
W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu:

III.


Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowej położonej w
obrębie geodezyjnym Kierzno, gmina Kępno z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej
nr 5677 P Myjomice - Świba.

Zarząd zaopiniował projekty uchwał bez uwag.
IV. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:
 Roczne sprawozdanie z planu finansowego, w tym inwestycyjnego oraz działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2016 rok oraz opinię i
raport z badania sprawozdania sporządzone przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie zostało
zatwierdzone przez Radę Społeczną przy SPZOZ. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem.
Dokument zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu celem przedłożenia i
zatwierdzenia na sesji Rady Powiatu.
 Pismo Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w związku z pismem Ministra Cyfryzacji
w sprawie przeanalizowania możliwości obniżenia stawek za zajecie pasa drogowego w związku
z planowaną rozbudowa sieci Internetu światłowodowego do placówek oświatowychuruchomienie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej OSE. Pismo wnosi, iż dla przedsiębiorców
telekomunikacyjnych dużą niedogodnością przy rozbudowie sieci są stawki za zajęcie pasa
drogowego. Proponowane przez Ministra Cyfryzacji stawki za zajęcie pasa drogowego to do
20,00zł za 1m 2 drogi krajowej i autostrady, do 15,00zł za 1m 2 drogi wojewódzkiej, do 10,00zł za
1m 2 drogi powiatowej, do 5,00zł za 1m 2 za drogi gminnej. Zarząd przeanalizował pisma i nie
przewiduje zmiany wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
 Operat szacunkowy wartości rynkowej nakładów poniesionych przez najemcę na remont lokalu
mieszkalnego położonego w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Katowickiej 8 w
Słupi pod Kępnem dla określenia kwoty roszczenia. Wartość rynkowa poniesionych nakładów
wynosi 17 494,00zł. Zarząd po zapoznaniu się z dokumentem zdecydował o zawarci ugody
sądowej z lokatorką oraz podjęciu próby negocjacji wysokości kwoty roszczenia do 14 000,00zł.
 Pismo mieszkanki miejscowości Donaborów w sprawie wyjaśnienia sytuacji zaistniałej podczas
prowadzenia przebudowy drogi Świba- Donaborów – Biadaszki. Mieszkanka prosi o wyjaśnienie
sytuacji związanej z odprowadzeniem wody do istniejącego zgodnie z mapami geodezyjnymi
rowu melioracyjnego znajdującego się na gruncie. Mieszkanka twierdzi, że rów położony jest na
gruncie stanowiącym jej własność. Na działkach nie zostały wkopane kamienie graniczne, w
związku z powyższym nie jest możliwym faktyczne stwierdzenie położenia granic bez dokonania
pomiarów geodezyjnych. Pozwolenie wodno-prawne zostało wydane na odprowadzenie wody do
spornego rowu. Zarząd po przeanalizowaniu sprawy zdecydował o wystąpieniu do projektanta o
przeprojektowanie sposobu odprowadzenia wody na studnię chłonną.
 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem w sprawie
prośby o dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł pikniku charytatywnego w dniu 9 lipca 2017r. na
rzecz jednego z uczestników WTZ-ów, który od 4 lat choruje na stwardnienie rozsiane. Zarząd
zaopiniował prośbę pozytywnie do wysokości kwoty 1000,00zł.
 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej oraz realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony osób doznających przemocy w rodzinie na lata 2016-2021 za 2016r. Zarząd zapoznał się
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z dokumentami, zostaną one przekazane Przewodniczącemu Rady Powiatu celem przedstawienia
na najbliższej sesji.
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na
lata 2015-2021 za rok 2016. Zarząd zapoznał się z dokumentem, zostanie on przekazany
Przewodniczącemu Rady Powiatu celem przedstawienia na najbliższej sesji.
Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie w roku 2016. Zarząd
zapoznał się z dokumentem, zostanie on przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu celem
przedstawienia na najbliższej sesji.
Oświadczenie poza procesowe pracownicy SPZOZ w Kępnie kierowane do Starosty
Kępińskiego, przekazane do wiadomości dyrektora SPZOZ, dotyczące przeniesienia na inne
stanowisko pracy bez zgody pracownicy. Zarząd przeanalizował sprawę. W związku z tym, iż
osoba nie jest pracownikiem Starostwa Powiatowego, Starosta Kępiński nie ma kompetencji
rozpatrywania sprawy. Pismo zostało przekazane do SPZOZ.
Pismo zarządu Ogniska Statutowego TKKF „Przemysław” z prośbą o pomoc w ufundowaniu
pucharu za zajęcie pierwszego miejsca, nagrody rzeczowej oraz 4 medali i dyplomu na XXIV
Ogólnopolski Rodzinny Rajd Samochodowy. Rajd odbędzie się w dniu 24 czerwca 2017r. Zarząd
zaopiniował prośbę pozytywnie w odniesieniu do pucharu, medali oraz dyplomu, negatywnie w
odniesieniu do nagrody rzeczowej.

 Interpelację Radnego Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zabezpieczenia w tegorocznym
budżecie powiatu kępińskiego niezbędnych środków na wykonanie remontów bieżących –
nakładek na drogach powiatowych na terenie gminy Trzcinica. Radny wnioskuje
o zabezpieczenie w budżecie powiatu niezbędnych środków na realizacje powyższych prac
w związku ze wsparciem finansowym otrzymanym od gminy Trzcinica w wysokości
150 000,00zł oraz zawartym porozumieniem. Radny wnosi o przesunięcie środków finansowych
ze środków pozostałych po rozstrzygniętym przetargu na drogę Krążkowy – Mikorzyn. Zarząd
poinformował radnego o zabezpieczeniu w budżecie środków na wykonanie całości dokumentacji
projektowej w wysokości 153 750,00zl w tym środki powiatu 133 750,00zł., środki gminy
20 000,00zł. W odniesieniu do środków na wykonanie nakładek bitumicznych postępowanie
przetargowe na wyłonienie Wykonawcy przebudowy drogi relacji Mikorzyn – Krążkowy jest w
toku- Wykonawca nie został jeszcze wyłoniony. Powiat Kępiński na dzień dzisiejszy nie ma
również informacji o otrzymaniu dotacji celowej na dokończenie budowy bloku operacyjnego. Po
zakończeniu procedury przetargowej i otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciach dotyczących
dotacji celowej Zarząd Powiatu Kępińskiego poinformuje Wójta Gminy Trzcinica, jako partnera
porozumienia, o dalszych decyzjach dotyczących środków finansowych na wykonanie nakładek
bitumicznych.
 Prośbę Biura projektowego ECO-UNIT działającego w imieniu Gminy Kępno o wydanie opinii
dotyczącej inwestycji drogowej „Budowy drogi gminnej ul. Bohaterów Września wraz z
odwodnieniem i oświetleniem – odcinek od ul. Osińskiej do nowego włączenia do ul. Ruchu
Oporu w Kępnie. Zarząd przeanalizował dokumenty i nie wniósł uwag do projektu.
 Zarząd analizował również liczbowe wyniki pierwszego naboru do szkół ponadgimnazjalnych wg
stanu na dzień 12 czerwca. Liczba uczniów we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych to 516
osób – 18 oddziałów oraz 44 słuchaczy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
 Propozycje wysokości nagród dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za najlepsze osiągnięcia
sportowe i naukowe. Uchwałą Nr X/65/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku Rada Powiatu
Kępińskiego przyjęła Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
prowadzonych przez Powiat Kępiński. Jedną z przyjętych form realizacji tego programu jest
przyznanie nagród uczniom spełniającym kryteria określone w § 11 powyższej uchwały, czyli
uzyskanie średniej ocen min. 5,0 i co najmniej bdb zachowania, zajęcie minium 3 miejsca w
województwie w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych. Nagrody przyznawane są
na wniosek dyrektora szkoły i wręczane na specjalnej uroczystości w ostatnim tygodniu roku
szkolnego. Ostateczną decyzję o liczbie i wartości nagród podejmuje w oparciu o § 13 uchwały
Zarządu Powiatu, uwzględniając wysokość środków przeznaczonych na ten cel w uchwale
budżetowej. W bieżącym roku w oparciu o wnioski złożone przez dyrektorów postanowiono
wyróżnić 111 uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznając nagrody następującej wartość:
- za wysokie wyniki w nauce- 71 uczniów po 200 zł
- za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych- 2 uczennice po 200 zł
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- za osiągnięcia sportowe- 40 uczniów po 200 zł
Dodatkowo wyróżniono pięcioro uczniów ZSS w Słupi za zdobyte medale na Mistrzostwach Polski w
pływaniu w Lublinie nagrodami o wartości 150,00zł
Łączna wartość nagród to 23 350, 00zł. Lista wyróżnionych uczniów stanowi załącznik do protokołu.
Zarząd zatwierdził propozycje nagród.
Na posiedzeniu podjęto:

V.


VI.

Uchwała Nr 178.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 czerwca 2017r nabycia na rzecz
Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kierzno,
gmina Kępno z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 5677 P Myjomice - Świba.
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
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