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PROTOKÓŁ Nr 102.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 5 lipca 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- nieobecny 

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 (spotkanie z firmą BUDIMEX w sprawie korzystania z dróg 

powiatowych podczas realizacji budowy obwodnicy).  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

 Uchwała 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 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2016r. 

Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody, stosownie do Uchwały Nr 292.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 

września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobie kierującej 

Powiatową Biblioteką Publiczną w Kępnie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, wystąpił Starosta. 

Przesłanki przyznania nagrody to efektywne i rzetelne wypełnianie zadań i celów statutowych biblioteki. Zarząd 

przyznał Dyrektorowi nagrodę w wysokości 5000,00 zł brutto. 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał bez uwag. 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo wójta gminy Rychtal z prośbą o uzgodnienie projektu „Zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Rychtal, gmina Rychtal”. Uzgodnienie należy przedstawić 
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w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu. Nie przedstawienie stanowiska w powyższym 

terminie uważa się za uzgodnienie projektu zmiany planu bez uwag. Zarząd zapoznał się z 

dokumentem i nie wniósł uwag. 

 

 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod 

Kępnem w sprawie prośby o zwiększenie dotacji na rok 2018 dla POiK z kwoty 60 000,00 do 

kwoty 90 000,00zł. Pismo wnosi, iż od 2012 roku kwota przeznaczona ze środków budżetu 

powiatu nie uległa zwiększeniu a koszt utrzymania osób z roku na rok jest coraz wyższy. Zarząd, 

przed podjęciem decyzji w celu uszczegółowienia informacji zwróci się do POIK z prośbą o 

przedstawienie struktury mieszkańców z terenu Powiatu Kępińskiego, którzy przebywają w 

ośrodku w ciągu roku. 

 

 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod 

Kępnem kierowane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, otrzymane do wiadomości 

Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie działań podjętych w wyniku przeprowadzonej przez 

PCPR kontroli. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Wniosek stowarzyszenia „Jesteśmy dla Ciebie” z prośbą o zmianę umowy zawartej w ramach 

realizacji zadania publicznego pn. „Gotyk na dotyk- wycieczka do Torunia i okolic” w zakresie 

przesunięcia pozycji w kosztorysie. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Wydział ZPPP 

przygotuje stosowne aneksy do umów.  

 Pismo mieszkańca gminy Perzów w sprawie wykonania dalszego projektu i budowy chodnika w 

miejscowości Koza Wielka od przejazdu kolejowego do końca miejscowości. Zarząd zaopiniował 

prośbę negatywnie. W roku 2017 zostanie wykonany odcinek chodnika do torów kolejowych 

zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą Perzów. Pozostała część chodnika nie jest obecnie 

planowana do zaprojektowania i wykonania.   

 

 Pismo Prezesa Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dofinansowania w kwocie 2 000,00zł organizacji 

Powiatowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych, które odbędą się w miejscowości Ostrówiec w 

dniu 9 lipca 2017r. Zarząd Powiatu Kępińskiego, jako współorganizator imprezy zaopiniował 

wniosek pozytywnie. 

 

 Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z prośbą o podjęcie działań w celu 

formalnego potwierdzenia bezterminowego zwolnienia DPS przez Wodociągi Kępińskie z opłat 

za wprowadzanie ścieków komunalnych do urządzeń kanalizacyjnych. W 2012 roku Zarząd 

Powiatu Kępińskiego wyraził zgodę Wodociągom Kępińskim na instalację rurociągu tłocznego 

na działce będącej własnością powiatu pod warunkiem zwolnienia DPS z opłat za wprowadzanie 

ścieków do kanalizacji. W związku z tym, iż rurociąg został wykonany w 2016r. zarząd wystąpi do 

Wodociągów Kępińskich w sprawie podpisania stosownego porozumienia.  

 

 Informacje Wydziału Edukacji i Sportu o wynikach egzaminu maturalnego w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Kępiński. Zarząd zapoznał się z informacją.  

 

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

przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w II kwartale 2017 

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

 

 Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy wg stanu na pierwszy dzień miesiąca lipca 2017 r. 

oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i miesięczne rozliczenie dotacji za 

miesiąc czerwiec 2017 roku. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

 Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie kierowane do burmistrza Miasta i Gminy Kępno 

otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego w sprawie konfliktu między UMiGK a jednostką 

OSP Kępno. Pismo dotyczy ubezpieczenia ratowników, wpisu do KRS, niedoposażenia jednostki 

itp. Zarząd przyjął pismo do wiadomości nie będzie się odnosił do jego treści z uwagi na to, iż 

sprawy w nim poruszane nie dotyczą kompetencji samorządu powiatowego.  

 

 Pismo Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 

sprawie przesunięcia na 2018r. środków zabezpieczonych w budżecie powiatu na budowę bazy 



Strona 3 z 4 

Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 

na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Przesunięcie realizacji zadania jest 

wynikiem zaktualizowanego harmonogramu realizacji inwestycji otrzymanego od SPZOZ 

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedziba w Warszawie. Zarząd zapoznał się z pismem, 

wydział merytoryczny przygotuje stosowną uchwałę intencyjną w powyższej sprawie.   

 

 Pismo projektanta wykonującego dokumentację na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 

5692P Mroczeń –Laski Borek i 5688P Laski Borek – Trzcinica z informacja, że nie jest możliwe 

zaprojektowanie powyższego odcinka drogi bez wejścia w grunty prywatne gdyż częściowo 

droga powiatowa, w obrębach Mroczeń, Laski, Trzcinica w stanie istniejącym przebiega po 

terenie działek osób prywatnych. Projektant przedłożył wstępny projekt podziału działek. Zarząd 

zdecydował o niezwłocznym wszczęciu procedury wykupu i uregulowania własności gruntów. 

Jednak z uwagi na czas niezbędny do opracowania dokumentacji oraz wydania pozwolenia na 

budowę i złożenia wniosku o dofinansowanie na chwilę obecną zdecydowano o uwzględnieniu w 

pozwoleniu na budowę działek prywatnych po uzyskaniu zgód właścicieli równocześnie 

wszczynając procedurę wykupu.  

 

 Informację Biura Prawnego Starostwa Powiatowego dotycząca zawarcia w dniu 29 czerwca 

2017r. ugody w sprawie rozwiązania stosunku najmu i nakazania opuszczenia lokalu 

mieszkalnego położonego w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Katowickiej 8 w 

Słupi pod Kępnem. Lokatorka opuści lokal mieszkalny w terminie do 20 lipca 2017r.; z wydania 

lokalu strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. Ostateczna kwota zapłaty na rzecz 

pozwanej za poniesione nakłady na remont lokalu zgodnie z operatem szacunkowym wynoszą 

17 494,00zł. Kwota zostanie wypłacona w dwóch równych transzach- pierwsza w ciągu 7 dni po 

zawarciu ugody, druga w ciągu 7 dni po opuszczeniu lokalu. Zarząd zapoznał się z informacją. 

Wydział merytoryczny zostanie zobligowany do odbioru lokalu mieszkalnego.  

 

 

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 179.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2017r w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego 

 Uchwała Nr 180.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2017r w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego 

 Uchwała Nr 181.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2017r w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego 

 Uchwała Nr 182.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2017r 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 Nr 183.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2017r w sprawie 

przyznania nagrody rocznej za 2016r. Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej 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     /-/ 
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3. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska   /-/ 

 

4. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski    /-/ 

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak     

Protokołowała: M. Osada 


