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PROTOKÓŁ Nr 104.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 28 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 

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 upoważnienia do zawierania umów 

cywilnoprawnych w zakresie realizacji projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji 

dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”  

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag. 

 

III. 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 uchylenia Uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017-2018 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze 

darowizny na cele publiczne prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa w administrowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy 

w Poznaniu. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze 

darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
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Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie  

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:  

 

 Informacja na temat przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela 

mianowanego. W terminie do 30 czerwca do Zarządu Powiatu Kępińskiego wpłynęły 3 wnioski o 

przeprowadzenie egzaminów na kolejny stopień awansu - nauczyciela mianowanego:           

 pana Sebastiana Szewczuka – nauczyciela religii w  ZSP Nr 2 w Kępnie 

 pani Eweliny Malinowskiej – nauczycielki przedmiotów zaw. – ekonomicznych w ZSP Nr 1 

w Kępnie 

 pani Edyty Idzikowskiej – nauczycielki matematyki w ZSP Nr 1 w Kępnie 

 

W oparciu o upoważnienia wydane przez Starostę Kępińskiego naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu 

dokonał analizy formalnej złożonych wniosków. Wszystkie wnioski spełniały wymagania określone w 

rozporządzeniu o awansie zawodowym nauczycieli. W związku z powyższym Zarząd Powiatu uchwałami 

z dnia 5 lipca powołał komisje do przeprowadzenia stosownych postępowań egzaminacyjnych. 

Posiedzenia komisji odbyły się w dniu 24 lipca 2017 r. Dwoje nauczycieli zdało egzamin. Pani Edyta 

Idzikowska decyzją komisji nie zdała egzaminu i została poinformowana o możliwości ponownego 

złożenia wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, za zgodą dyrektora szkoły, 

dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy – w trybie art. 9g ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela. Na tym pracę komisji egzaminacyjnych zakończono. Dokumentację z 

przeprowadzonych postępowań przekazano do Wydziału Edukacji i Sportu. 

 

 Pismo Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Ks. P. Wawrzyniaka w sprawie zajęcia przez zarząd 

stanowiska w związku z 51% udziałem własności – działki nr 1951/21- stanowiącej – drogę 

dojazdową do instytucji użyteczności publicznej. Wspólnota otrzymała pismo o dokonanie 

wykupu gruntów od Parafii Rzymsko- Katolickiej św. Marcina w Kępnie. Zarząd nie jest 

zainteresowany wykupem działek.  

 

 Pismo Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące projektu pn. „Wyposażenie 

środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w 

narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz 

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu” w sprawie 

konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na wkład własny powiatu 

wnoszony do projektu. Zarząd zapoznał się z pismem. Z uwagi na to, iż zmiana klasyfikacji 

budżetowej możliwa jest jedynie poprzez uchwałę Rady Powiatu Kępińskiego zaistniała 

konieczność zwołania sesji rady na dzień 10 sierpnia 2017r.  

 

 Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie 

dofinansowania introdukcji zwierzyny drobnej – głownie bażantów ze środków pochodzących z 

kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Proponowana kwota dofinansowania na zakup bażantów 

to kwota w wysokości 5800,00 zł (29zł/ szt.) zabezpieczone jest w rozdziale 90008 Ochrona 

różnorodności biologicznej i krajobrazu. Ilość przekazywanych bażantów będzie proporcjonalna 

do powierzchni dzierżawionych obwodów łowieckich- Koło Diana- 61 szt., Koło Jeleń w 

Rychtalu – 59 szt., Koło Hubert w Bralinie – 20 szt., Koło Knieja w Kępnie – 42 szt., Koło 

Jaźwiec w Katowicach – 18 szt. Zarząd wzorem lat ubiegłych wyraził zgodę na dofinansowanie 

zakupu bażantów.   

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

 Uchwała Nr 189.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie 

upoważnienia do zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie realizacji projektu „modeLOWE 

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” 
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VI. 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 


