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PROTOKÓŁ Nr 118.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 30 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 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjr 

Henryka Sucharskiego w Kępnie umowy dzierżawy w formie aneksu do umowy dzierżawy NR 

07/XII/2014 z dnia 15.12.2014 r. na części działki nr 1913 stanowiącej własność Powiatu 

Kępińskiego z przeznaczeniem pod kort tenisowy 

 Uchwała w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia 

prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kępińskim w 2018 r. 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/174/2017 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające 

według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Zostanie ona przekazana na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 
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IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w 

odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących skargi złożonej ustnie przez 

mieszkankę gminy Baranów członkowi zarządu Michałowi Błażejewskiemu na działanie SOR. 

Dyrektor wyjaśnia, że do szpitala nie wpłynęła skarga zainteresowanej ani pisemna ani ustna. W 

związku z powyższym dyrektor zwraca się z prośbą o bliższe i pisemne informacje nt. zajścia na 

SOR-e od zainteresowanej. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo Zarządu Koła Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Oświata w ZSP nr 2 

w Kępnie w sprawie propozycji zmian regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Zarząd zapoznał się ze 

sprawą. Wynagrodzenia zapewniane są zgodnie z karta nauczyciela, na chwilę obecną zarząd nie 

przewiduje zmian powyższego regulaminu. 

 

 Pismo nauczyciela ZSP Nr 2 w Kępnie otrzymane do wiadomości zarządu w sprawie 

odczytanego pisma przez Pana Dyrektora ZSP nr 2 podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej 

dotyczącego udostępnienia informacji publicznej o przyznanych nagrodach i ich wysokościach, 

skierowanego od Zarządu Koła Międzyzakładowej Organizacji Związku Zakładowego Oświata. 

Zarząd przyjął pismo do wiadomości i zapoznał się ze sprawą. 

 

 Pismo nauczycielki ZSP Nr 2 w Kępnie w sprawie odczytanego przez Dyrektora ZSP nr 2 

podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej pisma dotyczącego udostępnienia informacji publicznej 

o przyznanych nagrodach i ich wysokościach, skierowanego od Zarządu Koła Międzyzakładowej 

Organizacji Związku Zakładowego Oświata. Pismo wnosi, że nie powinny zostać ujawnione dane 

osoby występującej o udostepnienie informacji publicznej. Zarząd skonsultuje sprawę z Biurem 

Prawnym i udzieli odpowiedzi zainteresowanej.  

 

 Pismo Dyrektora ZSP nr 2 z prośbą o przyznanie 4 godzin tygodniowo na prowadzenie zajęć 

wyrównawczych i wyrównawczo- kompensacyjnych z matematyki i języka polskiego w 

Technikum nr 2 w Kępnie klasy I do III i Branżowej Szkole I Stopnia w Kępnie klasy I do II dla 

uczniów ze zdiagnozowanymi potrzebami w tym zakresie w roku szkolnym 2017/2018. Zarząd 

 zaopiniował prośbę pozytywnie. 

  

 Problem braku na terenie powiatu kępińskiego lekarza koronera. Problem został zgłoszony przez 

właściciela firmy pogrzebowej. Zarząd dyskutował o przepisach dotyczących ustalania zgonów i 

możliwości podjęcia działań w celu rozwiązania problemu. Zdecydowano o konieczności 

wystosowania pisma do Ministerstwa Zdrowia celem wyjaśnienia i zaopiniowania sprawy.   

 

 Decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nakazującą 

doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno - higienicznego i technicznego podłogi w salach 

lekcyjnych nr 2,3,6,15, gabinecie pedagoga, bibliotece, w sali gimnastycznej oraz nawierzchnię 

na podjeździe do budynku Sali gimnastycznej. Decyzję należy wykonać do 31.08.2018r. Zarząd 

zapoznał się z decyzją i planuje zabezpieczenie środków w budżecie na wykonanie niezbędnych 

remontów. 

 

 Pismo Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 

przekazania Gminie Łęka Opatowska dokumentów dotyczących drogi powiatowej Piaski- 

Kuźnica Skakawska przekazanej gminie Łęka Opatowska. Przekazanie dokumentów niezbędnych 

do ujawnienia Gminy Łęka Opatowska w księdze wieczystej w istniejącym stanie prawnym jest 

niemożliwe. Geodeta na zlecenie powiatu wykonuje podział jednej z działek wchodzących w 

skład przedmiotowej drogi. Po otrzymaniu decyzji podziałowej Powiat Kępiński wystąpi do 

Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o komunalizację działek pod droga. Dopiero wówczas, 

kiedy powiat stanie się właścicielem działki będzie możliwe prawnej jej przekazanie Gminie 

Łęka Opatowska. Zarząd poinformuje Wójta Gminy Łęka Opatowska o toczącym się 

postepowaniu.  
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 Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zajęcia stanowiska w związku z 

wygasającymi umowami użyczenia lokali Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Książnica 

Pedagogiczna, Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej. Związkowi Kombatantów w budynku 

PCPR. O podpisanie umów do PCPR zapytanie złożyły ZHP Kępno oraz ZERiI koło Kępno. 

PCPR prosi o zajęcie stanowiska przez zarząd w kwestii dalszego użyczenia lokali tj. czy mają 

zostać zawarte umowy z poradnią, biblioteką oraz Związkiem Kombatantów a jeśli tak to, na jaki 

okres (ostatnia umowa zawarta na dwa lata) oraz jaki informacje przekazywać przedstawicielom 

ZHP i ZERiI co do wynajmu pomieszczeń na drugim piętrze. Zarząd zdecydował o przedłużeniu 

umowy wynajmu na kolejne 2 lata dla Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej, Związku 

Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnica 

Pedagogiczna. ZHP ma swoją siedzibę w budynku PUP w Kępnie na Mianowicach gdzie zostało 

przeniesione w związku z remontem pomieszczeń na ul. Sienkiewicza. Do czasu zakończenia 

remontu budynku nie ma możliwości przeniesienia ZHP. ZERiI w Kępnie otrzymał od zarządu 

propozycję udostępnienia jednego pomieszczenia dla ZERiI w Kępnie w budynku na ul. 

Sienkiewicza na parterze przez trzy dni w tygodniu. Propozycja nie została przyjęta przez 

Przewodniczącą Koła ZERiI. 

 

 Pismo Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego z wnioskiem o 

dofinansowanie planowanych form szkolenia Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego 

Nr I w Kępnie w 2018r. Plan doskonalenia zawodowego został opracowany w oparciu o 

Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli LO Nr I na lata 2015 -2020, projekt planu 

finansowego Wydziału Edukacji i Sportu na rok 2018, plan nadzoru pedagogicznego oraz analizę 

potrzeb Rady Pedagogicznej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018. 

Zarząd zapoznał się z planem i zaakcentował wniosek.  

 

 Pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z wnioskiem o dofinansowanie planowanych 

form szkolenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie w 2018r. 

Plan doskonalenia zawodowego został opracowany w oparciu o Wieloletni plan doskonalenia 

zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 na lata 2015 -2020, projekt 

planu finansowego Wydziału Edukacji i Sportu na rok 2018, plan nadzoru pedagogicznego oraz 

analizę potrzeb Rady Pedagogicznej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

2018. Zarząd zapoznał się z planem i zaakcentował wniosek.  

 

 Pismo Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem z wnioskiem o dofinansowanie 

planowanych form szkolenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych w 2018r. Plan 

doskonalenia zawodowego został opracowany w oparciu o Wieloletni plan doskonalenia 

zawodowego nauczycieli ZSS na lata 2015 -2020, projekt planu finansowego Wydziału Edukacji 

i Sportu na rok 2018, plan nadzoru pedagogicznego oraz analizę potrzeb Rady Pedagogicznej w 

zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018. Zarząd zapoznał się z planem i 

zaakcentował wniosek. 

 

 Pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z wnioskiem o dofinansowanie planowanych 

form szkolenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2w Kępnie w 2018r. 

Plan doskonalenia zawodowego został opracowany w oparciu o Wieloletni plan doskonalenia 

zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 na lata 2015 -2020, projekt 

planu finansowego Wydziału Edukacji i Sportu na rok 2018, plan nadzoru pedagogicznego oraz 

analizę potrzeb Rady Pedagogicznej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

2018. Zarząd zapoznał się z planem i zaakcentował wniosek. 

  

 Pismo Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie z wnioskiem o dofinansowanie 

planowanych form szkolenia Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Kępnie w 2018r. Plan doskonalenia zawodowego został opracowany w oparciu plan nadzoru 

pedagogicznego placówki oraz potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok 2018. Zarząd zapoznał się z planem i zaakcentował wniosek. 

 

 Decyzja nr GG-15/2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wygaszenia trwałego zarządu 

ZSS w Słupi na części działki 1260/3 o pow. 2,4618ha na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w 

Słupi. Zarząd zaakceptował decyzję.  
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 215.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjr Henryka 

Sucharskiego w Kępnie umowy dzierżawy w formie aneksu do umowy dzierżawy NR 

07/XII/2014 z dnia 15.12.2014 r. na części działki nr 1913 stanowiącej własność Powiatu 

Kępińskiego z przeznaczeniem pod kort tenisowy 

 Uchwała Nr 216.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie 

wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w Powiecie Kępińskim w 2018 r. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Wniosek członka zarządu 

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 


