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 PROTOKÓŁ Nr 122.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 11 stycznia 2018 roku o godz. 10:00  

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. (spotkania z włodarzami gmin w sprawie wspólnej 

realizacji inwestycji drogowych, spotkanie z firmą Strabag i UMiG Kępno w sprawie porozumienia 

dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej na trasie drogi Mikorzyn – Krążkowy) 

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

 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kępno 

na lata 2017- 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.” 

 

 Uchwała sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Kępińskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 223.V.2010 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 

grudnia 2018roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia lokali oraz ustalenia 

stawek czynszu i opłat związanych z korzystaniem z lokali mieszczących się w budynku 

stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26. 

 

 Uchwała w sprawie: opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 

2018 rok 

  
Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie 

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

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  
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 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn. „Powiatowy Marsz Terenowy Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych Dąbrowa 2017” zrealizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w 

Biadaszkach. 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. 

 

 Sprawozdanie z realizacji umowy ZPPP.032.32.2017 z dnia 8 listopada 2017r. zawartej pomiędzy 

Powiatem Kępińskim a Powiatem Tucholskim- sprawa dotyczy pomocy udzielonej na usuwanie 

skutków nawałnicy. 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. 

 

 Sprawozdanie z realizacji umowy ZPPP.032.37.2017 z dnia 29 listopada 2017r. zawartej 

pomiędzy Powiatem Kępińskim a Powiatem Sępoleńskim- sprawa dotyczy pomocy udzielonej na 

usuwanie skutków nawałnicy. 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 porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych na współfinansowanie 

zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej 

Policji w Kępnie. Zarząd po kontroli merytorycznej i finansowej zatwierdził sprawozdanie. 

 

 Rozliczenie porozumienia na zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa dróg gminnych na terenie 

Gminy Łęka Opatowska. Zarząd po kontroli merytorycznej i finansowej zatwierdził sprawozdanie 

 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji za 2017r. dla niepublicznej szkoły – Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. W roku budżetowym 2017 przekazano łączna 

kwotę dotacji w wysokości 39 090,45zł tj. po 94,65 zł na 413 uczniów. Rozliczenie zostało 

skontrolowane przez Wydział Edukacji i Sportu. Zarząd po kontroli zaakceptował powyższe 

dokumenty i informacje. 

 

 Rozliczenie dotacji za 2017 rok przekazanej Miastu Zielona Góra w ramach umowy na 

przeprowadzenie kształcenia uczniów klas wielozadaniowych w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych. Zarząd zapoznał się i zaakceptował rozliczenie. 

 

 Informację Wydziału Edukacji i Sportu o wykorzystaniu środków przeznaczonych na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli w IV kwartale 2017r. Zarząd zapoznał się i zaakceptował 

informację. 

 

 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kępiński. Zarząd 

zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie kierowane do burmistrza Miasta i Gminy Kępno 

otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego w sprawie konfliktu między UMiGK a jednostką 

OSP Kępno. Pismo dotyczy udostępnienia przez konserwatora samochodu bojowego OSP Kępno 

nieupoważnionej osobie itp. Zarząd wystosuje pismo z prośbą do Prezesa jednostki OSP Kępno 

oraz Prezesa Zarządu Miejsko Gminnego ZOSPRP z prośbą o próbę porozumienia się i 

znalezienia kompromisu w toczącym się sporze.  

 

 Pismo pracowników ZSS w Słupi zajmujących się prowadzeniem zajęć na krytej pływalni (aqua 

aerobik i nauka pływania) z prośbą o zwiększenie wynagrodzenia za zajęcia instruktorskie do 

60,00zł brutto za godzinę. Prośba motywowana jest zaangażowaniem w pracę, osiąganiem 

sukcesów i doświadczeniem zawodowym. Zarząd wspólnie z naczelnikiem Wydziału Edukacji i 
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Sportu oraz dyrektorem ZSS w Słupi przeanalizował wynagrodzenia instruktorów i ratowników 

na dwóch innych komercyjnych basenach i zaopiniował prośbę negatywnie. 

 

 Pismo Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie konieczności podziału i 

wykupu gruntów związanych z prowadzeniem inwestycji drogowych i opracowaniem 

dokumentacji projektowych. Sprawa dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na ciąg 

drogi Mroczeń – Laski – Trzcinica oraz realizacji inwestycji przebudowy drogi Świba- 

Donaborów – Biadaszki. Zarząd zapoznał się z materiałem i przekazał dokumenty do wydziału 

merytorycznego celem wszczęcia procedur podziału i wykupu gruntów. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 224.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie 

przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i 

zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018.  

W związku z brakiem w ustawowym terminie odpowiedzi na pisma przekazane do związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli celem zaopiniowania projektu ww. uchwały zarząd podjął uchwałę w treści 

przekazanego projektu. 

 Uchwała Nr 225.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie 

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

uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.” 

 Uchwała Nr 226.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 

2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Uchwała Nr 227.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie 

zmiany uchwały nr 223.V.2010 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku, w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia lokali oraz ustalenia stawek czynszu i 

opłat związanych z korzystaniem z lokali mieszczących się w budynku stanowiącym własność 

Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26. 

 

 Uchwała Nr 228.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie: 

opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 

 

 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   /-/ 
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4. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski    /-/ 

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak    /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


