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PROTOKÓŁ Nr 120.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 18 grudnia 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 powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w sprawie wsparcia realizacji zadania z 

zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 

na terenie Powiatu Kępińskiego 

 Uchwała w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu przy wynajmie pomieszczeń w 

budynkach stanowiących własność Powiatu Kępińskiego pozostających w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. 

mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3, Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi 

pod Kępnem ul. Katowicka 8. 

 

 Uchwała w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego 

na 2018 rok 

 Uchwała w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028 

 
Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 



Strona 2 z 4 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania 

publicznego z zakresu administracji rządowej. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 

 

 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: udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy 

Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/199/2017 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. 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. 

 

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

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

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

oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i miesięczne rozliczenie dotacji za 

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

 Sprawozdania Wydziału Edukacji i Sportu z realizacji funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 

szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński w 2017r. Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/141/2008 

Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. ustalona została wysokość środków na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli na poziomie 0,3% rocznej planowanej kwoty na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne. 

Zgodnie z §8 ust. 2 wymienionej uchwały, w terminie do 30 listopada dyrektorzy szkół złożyli 

roczne sprawozdania z realizacji funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W 2017r. na 

zasiłki zdrowotne wydano w poszczególnych placówkach następujące kwoty: 

1. LO Nr 1 – 1800,00 – 4 zasiłki 

2. ZSP Nr 1 - 7000,00 – 14 zasiłków 

3. ZSP Nr 2 – 500,00 – 1 zasiłek 

4. ZSS – 3 500,00 – 7 zasiłków 

5. PPP – 0,00 – brak wniosków 

Planowany odpis na 2017r. wynosił 27 407,00zł, wykorzystano kwotę 12 800,00zł(46,7%). 

Łącznie w szkołach przyznano 26 zasiłków. Zarząd zapoznał się i zaakceptował sprawozdanie.  

 Odpowiedz burmistrza Miasta i Gminy Kępno na pismo zarządu w sprawie dofinansowania 

kontynuacji inwestycji pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od miejscowości 

Kierzno w stronę miejscowości Ostrówiec do wysokości cmentarza w Kierznie”. Gmina Kępno 

zgodnie z pismem dofinansuje kontynuację budowy powyższego chodnika pod warunkami: 

realizacji ze środków Gminy Kępno w wysokości 50% wartości zadania i Starostwa 

Powiatowego odcinka ul. Dworcowej- od ul. Przemysłowej do wiaduktu kolejowego, złożenia 

ponownie wniosku o dofinansowanie remontu ul. Dworcowej do PRGiPID na odcinek od 

wiaduktu do ul. Solidarności przy deklaracji finansowania przez Gminę Kępno 40% wartości 

inwestycji, przebudowy ul. Broniewskiego i ul. Aleje Marcinkowskiego. Pan burmistrz proponuje 

odrębne spotkanie celem ustalenia harmonogramu i zasad prowadzenia inwestycji, począwszy od 

dokumentacji technicznej. Zarząd przyjął pismo do wiadomości. 
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 Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w 

Trębaczowie” oraz protokół przekazania – przyjęcia środka trwałego. Powiat Kępiński przekazał 

na mocy uchwały Rady Powiatu Kępińskiego oraz porozumienia odcinek drogi, przy którym 

Gmina Perzów ze środków własnych wybudowała odcinek chodnika. Zarząd zatwierdził 

rozliczenie rzeczowo-finansowe.  

 Pismo dyrektora ZSP Nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie od roku szkolnego 

2018/2019 w Liceum Ogólnokształcącym Nr II połowy oddziału klasy mundurowej. Koszty 

organu prowadzącego z tytułu powołania klasy wyniosłyby ok. 5500,00zł rocznie. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Pismo 4 mieszkańców miejscowości Mikorzyn z wnioskiem o wykup działki 432/4 o 

powierzchni 0,0458, która została wydzielona pod droge publiczną i z mocy prawa przeszła na 

własność powiatu z dniem, w którym decyzja podziałowa stała się ostateczna. Mieszkańcy 

proponują wykup powyższej nieruchomości za stawkę 10zł/1 m
2
. Zarząd skierował pismo do 

konsultacji do biura prawnego, po uzyskaniu opinii zaopiniuje wniosek.  

 Zarząd podpisał porozumienie z Miastem Zielona Góra w sprawie powierzenia Ośrodkowi 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra wykonywania 

zadania kształcenia uczniów szkół z terenu Powiatu Kępińskiego w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów 

wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych. Porozumienie zawarte 

zostało na mocy uchwały Nr VIII/45/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2015r. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 218.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o 

pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu 

Kępińskiego 

 Uchwała Nr 219.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie 

ustalenia minimalnych stawek czynszu przy wynajmie pomieszczeń w budynkach stanowiących 

własność Powiatu Kępińskiego pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3, Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. 

Katowicka 8. 

 

 Uchwała Nr 220.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie: 

przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028 

 Uchwała Nr 221.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie: 

przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2018 rok 

 

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  /-/ 
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3. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska  /-/ 

 

4. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski /-/ 

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


