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PROTOKÓŁ Nr 106.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 28 sierpnia 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 - nieobecna  

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. 

 Spotkanie z byłym dyrektorem SPZOZ w sprawie zawarcia ugody- dyrektor nie wyraził zgody 

na propozycję zarządu w sprawie wypłaty jednomiesięcznego wynagrodzenia. Były dyrektor 

żąda rekompensaty w formie dwumiesięcznego wynagrodzenia. Sprawa zostanie rozpatrzona 

przez sąd.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Perzów na lata 2017-2020 z prognozą do 2024 roku” 

 

Wójt Gminy Perzów zwróciła się do Zarządu Powiatu Kępińskiego o zaopiniowanie projektu 

powyższego dokumentu. Program podsumowuje stan środowiska gminy oraz zawiera analizę SWOT, 

cele i zadania, które winien realizować samorząd gminny i inne podmioty w celu ochrony środowiska. 

Po analizie dokumentu stwierdzono, iż jest on zgodny z wytycznymi Ministerstwa Środowiska i 

wpisuje się w Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2012-2015 z 

perspektywa na lata 2016-2019.    

  

Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag. 

 

III. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Nie wniesiono projektów uchwał rady pod obrady zarządu. 

 

IV. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:  
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 Pismo od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie procedowania Powiatu Kępińskiego o dotację 

celową na dokończenie bloku operacyjnego SPZOZ. Pismo informuje, że z uwagi na ograniczoną 

ilość środków rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz ogromną liczbę wniosków dotyczących ich 

uruchomienia nie jest możliwym pozytywne rozstrzygnięcie każdej przedłożonej sprawy. 

Wniosek dotyczący przyznania środków dla Powiatu Kępińskiego został rozpatrzony negatywnie. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

  

 Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze 2017 roku. 

 

 Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych za I półrocze 2017 roku. 

  

 Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 

i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem 

założycielskim jest Powiat za I półrocze 2017 roku uwzględniającą w szczególności stan 

należności i zobowiązań: 

a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

b) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie 

 

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

oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i miesięczne rozliczenie dotacji za 

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

  

 Informację dyrektora Domu pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 

nowego mieszkańca domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie z prośbą o zwiększenie 

liczby godzin z matematyki w stałych planach nauczania w klasach maturalnych Technikum Nr 1 

na rok szkolny 2017/2018. Dodatkowe godziny zajęć będą przeznaczone na przygotowanie 

młodzieży do matury. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie z prośbą o zwiększenie 

liczby godzin z matematyki w stałych planach nauczania w klasach maturalnych Technikum Nr 2 

na rok szkolny 2017/2018. Dodatkowe godziny zajęć będą przeznaczone na przygotowanie 

młodzieży do matury Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie z prośbą o wyrażenie zgody 

na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem na stanowisku nauczyciela przedmiotów 

zawodowych w Technikum Nr 1 w zawodzie technik mechanik w terminie od 1 września 2017r. 

do 30 czerwca 2018r. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie z podziękowaniami za 

przeprowadzenie inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego, które umożliwi rozwój kultury 

fizycznej, poprawi atrakcyjność nauki w szkole, poprawi warunki pracy oraz przyczyni się do 

aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Dyrektor w piśmie zwraca się również z 

prośbą o zwiększenie budżetu szkoły o kwotę w przedziale od 15-20 000,00zł na wykonanie 

systemem gospodarczym prac wokół nowo powstałego obiektu tj. utwardzeniu miejsca 

parkingowego, wykonaniu chodnika, wyrównaniu terenu, nawiezieniu ziemi pod trawę i rośliny, 

wykonanie ogrodzenia od strony osiedla. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Budżet ZSP Nr 

1 zostanie zwiększony o kwotę 15 000,00zł.  

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie w sprawie umożliwienia 

zorganizowania dodatkowych godzin języka polskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo 

dla uczennicy z Ukrainy uczęszczającej do klasy I LOB. Uczennica zna język polski na poziomie 

komunikacyjnym, brakuje jej wiadomości i umiejętności z etapu gimnazjum, które są niezbędne 

do realizacji programu szkoły ponadgimnazjalnej i zdania egzaminu maturalnego. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie.  
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 Wyciąg z protokołu nr 24/2017 z posiedzenia komisji budżetu i finansów z dnia 22 sierpnia 

2017r. gdzie radny Tomasz Gatner zwraca się z prośbą – wnioskiem do zarządu o znalezienie w 

budżecie powiatu środków w wysokości 50 000,00zł i przeznaczeniu ich na wykonaniu dłuższych 

nakładek na terenie gminy Trzcinica. Sprawa dotyczy porozumienia z gminą Trzcinica 

dotyczącego wspólnej realizacji zadań drogowych. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie z 

uwagi na brak wolnych środków w budżecie powiatu. 

 

 Pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu z informacją o wejściu w życie Uchwały 

Nr XLI/288/2017 z dnia 27 czerwca 2017r. Rady Miasta i Gminy Kępno w sprawie zmiany ulic 

położonych w mieście Kępno, w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej. Na podstawie powyższej ustawy w dokumentach urzędowych 

zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. W związku z powyższym 

wymiana praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i dokumentów związanych z transportem 

krajowym jest zwolniona z opłat na rzecz powiatu. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

 Pismo mieszkańca gminy Trzcinica z prośbą o budowę 1 kilometra chodnika lub ścieżki pieszo-

rowerowej po prawej stronie drogi przy budynkach mieszkalnych w miejscowości Aniołka 

Parcele. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie z uwagi na znaczne obciążenie budżetu powiatu 

realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.  

 

 Protokół zdawczo-odbiorczy w sprawie przekazania na rzecz Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 

im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie nieruchomości położonej w Kępnie. Przekazywana 

nieruchomość obejmuje boisko szkolne wchodzące w skład kompleksu szkolnego. Zarząd 

zatwierdził protokół.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 191.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie 

zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Perzów na lata 2017-2020 z 

prognozą do 2024 roku” 

 

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 


