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PROTOKÓŁ Nr 103.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 21 lipca 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 zarządu: 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie 

zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego 

nieobecności 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego 

dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Kępiński  

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński 

 

 Uchwała Zarządu 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 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wypowiedzenia członkostwa Powiatu 

Kępińskiego ze spółdzielni socjalnej „JAŚMIN” 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał bez uwag. 

 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo dyrektora SPZOZ w Kępnie kierowane do pracownicy SPZOZ, w odpowiedzi na pismo 

poza procesowe dotyczące zmiany stanowiska pracy. Dyrektor SPZOZ podtrzymuje stanowisko, 
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iż nie ma możliwości przeniesienia pracownicy na inne stanowisko pracy. Pismo zostało 

przekazane do wiadomości Starosty Kępińskiego. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Rozliczenie finansowe za 2017 rok z wykorzystania kwoty dofinansowania rocznego pobytu 

uczestników WTZ Doruchów z powiatu kępińskiego przedłożone przez Fundację Inwalidów i 

Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” Kalisz. Sprawozdanie zostało skontrolowane pod 

względem merytorycznym przez wydział ZPPP, pod względem prawidłowości rozliczenia 

finansowego przez wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zatwierdził sprawozdanie.  

 

 Sprawozdanie częściowe za okres od 01.01.2017r. – 30.06.2017r. z wykonania zadania 

publicznego przez Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem. 

Sprawozdanie zostało skontrolowane pod względem merytorycznym przez PCPR i wydział 

ZPPP, pod względem prawidłowości rozliczenia finansowego przez wydział FN. Zarząd zapoznał 

się z dokumentami i zatwierdził sprawozdanie.  

 

 Wniosek absolwenta Gimnazjum nr 2 w Kępnie, członka Klubu Sportowego LKS ORKAN  

w Ostrzeszowie o przyznanie stypendium sportowego w lekkoatletyce- biegach za osiągnięcia 

sportowe i reprezentację powiatu na zawodach sportowych gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich, ogólnopolskich, Mistrzostwach Wielkopolski, województwa opolskiego, 

Mistrzostwach Polski. Zarząd zaopiniował wniosek negatywnie z uwagi na to, iż nie posiada i nie 

realizuje żadnego programu stypendialnego dla młodzieży gimnazjalnej za osiągnięcia sportowe. 

Powiat realizuje program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

dla których jest organem prowadzącym.  

 

 

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 184.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie 

przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kępiński  

 

 Uchwała Nr 185.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego nieobecności 

 

 Uchwała Nr 186.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie 

przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kępiński 

 

 Uchwała Nr 187.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 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 188.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie 

wypowiedzenia członkostwa Powiatu Kępińskiego ze spółdzielni socjalnej „JAŚMIN” 

 

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 


