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PROTOKÓŁ Nr 115.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 9 listopada 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 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do dokonywania wszelkich czynności 

prawnych w zakresie realizacji projektu „W rodzinie siła” 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla 

niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Kępnie na rok 2017 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Kępińskiego 

Nr 151.V.2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia skonsolidowanych 

rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kępiński 

 

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

 Nie wniesiono projektów uchwał rady pod obrady zarządu 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Informacja przekazana do Wojewody Wielkopolskiego z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie przyznania Wojewodzie Wielkopolskiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków 

finansowych z przeznaczeniem dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie realizacji zadania 

pn. „Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie z doprecyzowujące zakres 

ewentualnego remontu pomieszczeń biblioteki. Remont miałby obejmować wymianę okien, 
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remont dachu, podłóg, ścian, łazienki i wymianę wyposażenia. Wejście do budynku wymaga 

dostosowania do osób niepełnosprawnych. Zarząd zdecydował o aplikowaniu w 2018r. do 

Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Rozwój infrastruktury kultury i planuje 

zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2018 środków w wysokości 60 000,00zł na wkład 

własny do projektu. Remont w bibliotece zostanie przeprowadzony pod warunkiem uzyskania 

dofinansowania.  

 

 Pismo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w sprawie dofinansowania projektu 

wydawniczego dotyczącego Polskiego Sejmu Dzielnicowego doprecyzowujące kwotę 

oczekiwanej pomocy finansowej. Wnioskowana wysokość pomocy to kwota 1000,00-2000,00zł. 

Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie.  

 

 Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczeniu z prośbą o dofinasowanie 

działania profilaktycznego na szczeblu powiatu, jakim jest III Powiatowy Konkurs z Profilaktyki 

Uzależnień pt. „Żyję, marzę i jestem, bo mam trzeźwy umysł” w kwocie 600,00zł. Środki zostaną 

przeznaczone na zakup 6-ciu nagród w dwóch kategoriach- szkoła podstawowa i gimnazjum. 

Zarząd, jako współorganizator konkursu zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

 Rozliczenie rzeczowo-finansowe umowy o partnerstwie w sprawie wsparcia finansowego na 

realizacje zadania pn. „ Budowa drogi gminnej Olszowa - Kierzno” realizowanego z udziałem 

środków „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Zarząd 

zaakceptował rozliczenie po wcześniejszej kontroli merytorycznej i finansowej przeprowadzonej 

przez wydziały merytoryczne.   

 

 Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie im. mjra Henryka Sucharskiego z 

prośbą o przyznanie w roku szkolnym 2017/2018 od 13 listopada 2017r. tygodniowo dwóch 

godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas pierwszych. Skutki 

finansowe dla budżetu powiatu w związku ze zwiększeniem godzin wynosić będą 2 900,00zł 

brutto w okresie od 13 listopada do 22 czerwca 2018r. Zwiększenie godzin podyktowane jest 

troską o zdanie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki przez wszystkich uczniów, 

również tych z problemami matematycznymi. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 

 Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska z zapytaniem o termin przekazania dokumentacji 

dotyczącej przekazanej gminie Łęka Opatowska drogi powiatowej w miejscowości Piaski w 

kierunku miejscowości Kuźnica Skakawska. Wójt zwraca się z prośbą o przekazanie 

dokumentacji technicznej, projektu organizacji ruchu, oznakowania, przeglądu stanu drzew oraz 

dokumentów niezbędnych do ujawnienia prawa własności w księdze nieruchomości. Zarząd 

przekaże sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg i wydziału GGN celem przygotowania kompletu 

dokumentów do przekazania.  

 

 Pismo Prezesa Zarządu MUKS Marcinki Kępno z prośba o umożliwienie korzystania z hali 

sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie w soboty w okresie od 3.11.2017r. 

do 10.03.2018r. w godzinach od 9:00- 15:00. Zarząd po konsultacji sprawy z dyrektorem ZSP Nr 

2 zaopiniował prośbę negatywnie. 

 

 Protokół z posiedzenia komisji do dysponowania środkami budżetu powiatu, przeznaczonymi na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z dnia 9 listopada 2017r. z propozycjami 

wysokości kwot dopłat. Wnioski o dopłatę złożyło 9 nauczycieli. Komisja stwierdziła, że 

wszystkie złożone wnioski są zgodne z potrzebami szkół w zakresie organizacji procesu 

dydaktycznego oraz z priorytetami na 2018 rok. Zarząd przeanalizował złożone wnioski i 

zaakceptował przedstawione propozycje dopłat. Wysokość dopłat ustalono w oparciu o uchwałę 

Zarządu Powiatu Nr 93.V.2016 z 12 lutego 2016 r. Środki na powyższy cel zabezpieczone są w 

budżetach poszczególnych placówek oświatowych. Informacja zostanie przekazana do Wydziału 

Edukacji i Sportu w celu przekazania ostatecznych informacji o wysokości dopłat do 

poszczególnych placówek. 

 

 

 

 

 



Strona 3 z 3 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 207.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

do dokonywania wszelkich czynności prawnych w zakresie realizacji projektu „W rodzinie 

siła” 

 Uchwała Nr 208.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2017 

 Uchwała Nr 209.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 listopada 2017r. zmieniająca 

uchwałę Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 151.V.2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie 

zasad prowadzenia skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat 

Kępiński 

 

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 


