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PROTOKÓŁ Nr 113.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 października 2017 roku o godz. 13:00  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu- nieobecny 

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, wicestarosta przedstawiła 

sprawozdanie z okresu między zarządami.  

II. W punkcie drugim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał zarządu: 

 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 

III. W punkcie trzecim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 - 2028. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tucholskiemu na usuwanie skutków nawałnicy  

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego zmieniająca Uchwałę Nr XI/91/99 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 10 listopada 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w 

Powiecie Kępińskim Społecznej Straży Rybackiej. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Słupi pod Kępnem w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Specjalną w Słupi pod Kępnem 
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 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Słupi pod Kępnem w Szkołę Specjalną 

Przysposabiającą do Pracy w Słupi pod Kępnem. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kępnie w Branżową Szkołę I stopnia w Kępnie. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Szkoły Policealnej Nr 2 w Kępnie w Szkołę Policealną Nr 2 w Kępnie. 

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

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

IV. W punkcie czwartym wicestarosta przedstawiła i omówiła:  

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg doprecyzowujące wysokość środków na 

zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników pionu drogowego, którzy pełnią funkcję osób 

obsługujących maszyny koszące oraz ścinarkę poboczy. Środki konieczne na podniesienie 

wynagrodzeń na rok 2018 wyniosą 42 000,00zł. Zarząd podtrzymał pozytywną decyzję o 

podwyżkach. Pismo zostało przekazane do Wydziału Budżetu i Finansów.  

 

 Wniosek Powiatowej Biblioteki Publicznej z prośba o zwiększenie planu finansowego w 

wysokości 18 000,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych do budynku PBP w 

wysokości 10 000,00zł, zakup kart bibliotecznych w kwocie 4 000,00zł, zakup regałów na książki 

w wysokości 4 000,00zł. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie do wysokości kwoty 

15 000,00zł na wszystkie zadania.   

 

 Wniosek Powiatowej Biblioteki Publicznej z prośbą o przekazanie 4 zestawów komputerowych 

pochodzących z Wydz. GG na potrzeby biblioteki- czytelni, z której korzysta młodzież. W 

budynku biblioteki odbywać się będą również zajęcia informatyczne dla słuchaczy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Komputery zostaną przekazane do 

PBP. 

 

 Odpowiedź Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskiej dot. 

przywrócenia kursu autobusu na trasie Kępno- Mielęcin- Czermin- Tabor Mały. Przyczyną 

likwidacji linii były względy ekonomiczne (niska frekwencja pasażerów) i kadrowo-

organizacyjne (brak kierowców autobusów po przyjęciu dodatkowych zadań przewozowych 

zamkniętych zleconych w ostatnim czasie przez Miasto i Gminę Kępno). Kursy z uwagi na małą 

liczbę pasażerów stały się nierentowne- zapełnienie autobusów wynosiło od kilku do kilkunastu 

osób. Ewentualne przywrócenie kursu do przewozu zainteresowanych pasażerów (maksymalnie 

kilka osób dziennie) w obecnej sytuacji nie ma podstaw ekonomicznych, chyba, że wpływy z 

biletów mogłyby zostać uzupełnione poprzez dotację jednostki samorządu terytorialnego. 

Partycypowanie w kosztach przywrócenia kursu wynosi 5 700,00zł netto miesięcznie. Zarząd 

dyskutował o sprawie. Nie jest możliwe wyasygnowanie comiesięcznie z budżetu powiatu kwoty 

7 011,00zł brutto na zorganizowanie dojazdu do szkół.  

 

 Ofertę firmy EKO POŻ z Konina wykonującej opracowania i projektu z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych. Oferta dotyczy opracowania ekspertyzy 

technicznej dotyczącej bezpieczeństwa ppoż. dla Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod 

Kępnem. Oferta za kwotę 9 840,00zł. Zarząd zapoznał się ze sprawą i zdecydował o zleceniu 

wykonania ekspertyzy. 

 

 Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Jakuba 

Krawczyka w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w Ośrodku 

Medycznym „Medika” w Kępnie w ramach umowy o pracę, na stanowisku: lekarz specjalista 

ortopeda na czas nieokreślony w wymiarze ¼ etatu. Praca będzie świadczona tylko i wyłącznie w 

soboty i nie będzie kolidować z obowiązkami dyrektora SPZOZ. Zarząd zaopiniował wniosek 

pozytywnie i wyraził zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. 

 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośbą o przekazanie informacji o planowanych kosztach 

inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń Laski Borek i nr 5688P Laski 
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Borek- Trzcinica. Pismo zostanie przekazane do projektanta celem wyliczenia kosztów gminy 

Trzcinica w realizacji zadania.  

 

 Sprawozdanie Stowarzyszenia „Jesteśmy dla Ciebie” z realizacji zadania publicznego pn. Gotyk 

na dotyk” wycieczka do Torunia i okolic. Sprawozdanie zostało skontrolowane pod względem 

merytorycznym przez wydział ZPPP, pod względem prawidłowości rozliczenia finansowego 

przez wydział FN. Zarząd po kontroli merytorycznej i finansowej zatwierdził sprawozdanie. 

 Rozliczenie rzeczowo- finansowe dofinansowania działalności WTZ w Słupi pod Kępnem ze 

środków finansowych, sprawozdanie finansowe za III kwartał Caritas Diecezji Kaliskiej 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem wraz z kwartalną informacją  

z wydatkowania przez WTZ-ty środków finansowych oraz informacją o środkach uzyskanych ze 

sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników WTZ. Zarząd po pozytywnym 

zaopiniowaniu dokumentów przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie i kontroli finansowej 

zaakceptował sprawozdanie. 

 Podanie Szkoły Podstawowej w Kierznie z prośbą o objęcie patronatem konkursu fotograficznego 

„W rodzeństwie siła” oraz o wsparcie finansowe, w celu zakupienia nagród i wydania kalendarza. 

Zarząd wyraził zgodę na objęcie patronatem konkursu fotograficznego. Negatywnie zaopiniował 

prośbę o wsparcie finansowe. 

 

 Podanie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w sprawie 

dofinansowania wyjazdu Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego „Con Brio” 

działającego przy Państwowej Szkole Muzycznej w Kępnie do Włoch w kwocie ok. 17 000 zł. 

Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 203.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 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 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 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 


