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PROTOKÓŁ Nr 128.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 8 marzec 2018 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 - nieobecny 

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 (wyniki audytu Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i 

Rolnictwa, pozew o zapłatę złożony przez firmę PROJEKTOBUD, informacja o rozstrzygniętym 

postepowaniu przetargowym na nakładki bitumiczne w PZD, przygotowania do postepowań 

przetargowych na klimatyzacje w SP w Kępnie oraz na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego 

przy LO im. mjra H. Sucharskiego).  

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

 Uchwała w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego 

 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 

grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018. 

Zarząd przyjął projekty uchwał bez uwag. 

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:  

 

 Roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dofinansowania działalności Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem. Zarząd po zaopiniowaniu sprawozdania przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz kontroli merytorycznej i finansowej zatwierdził 

sprawozdanie  

 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego Caritas Diecezji Kaliskiej – „Wsparcie realizacji 

zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji 
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kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego”. Zarząd po zaopiniowaniu sprawozdania przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz kontroli merytorycznej i finansowej zatwierdził 

sprawozdanie.  

 Oferta na wykonanie prac projektowych – projektu zamiennego w zakresie zmiany lokalizacji 

kotłowni i magazynu sportowego, lokalizacji centrali wentylacyjnych na dachu obiektu, 

aktualizacji kompletu kosztorysów oraz uzgodnienie zmian z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków projektowanego budynku Sali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. mjra 

Henryka Sucharskiego w Kępnie. Sprawa dotyczy zastrzeżeń do pierwotnego projektu radnego 

Rady Powiatu Kępińskiego. Cena kompletnego opracowania to 15 990,00zł brutto. Zarząd 

zaakceptował ofertę, jednak zdecydował o przesunięciu terminu jej wykonania na koniec roku 

2018 tj. w miesiącach listopad –grudzień.     

 Informację likwidatora Spółdzielni Socjalnej „POMOST” o stanie likwidacji na dzień 

31.12.2017r. Majątek spółdzielni został sprzedany, do ZUS-u został złożony wniosek o 

umorzenie składek, do Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu został złożony 

wniosek o upadłość spółdzielni. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 2 

nowych mieszkańców Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Wniosek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie o zmianę uchwały Rady 

Powiatu Kępińskiego nr XXXV/213/2017 z dnia 30 października 2017r. w sprawie zatwierdzenia 

programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie  

w części dotyczącej likwidacji kuchni w oddziale Leczniczo- Rehabilitacyjnym w Grębaninie. 

Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie i wystąpi do dyrektora SPZOZ z prośbą o przygotowanie 

zmiany programu naprawczego szpitala w zakresie wykreślenia likwidacji kuchni w Grębaninie. 

Projekt uchwały rady zatwierdzający zmieniony program zostanie przekazany Przewodniczącemu 

Rady Powiatu po naniesieniu w dokumencie stosownych zmian.  

 

 Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego stowarzyszenia „Jesteśmy dla Ciebie „ przy 

Domu Pomocy Społecznej w Rzetni złożoną w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. 

„Wycieczka do ogrodu zoologicznego – Wrocław”. Zarząd zdecydował, że oferta zostanie 

rozpatrzona w trybie art. 19a ww. ustawy. 

 Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego Fundacji F-XXI złożoną w trybie art. 19a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

realizację zadania publicznego pn. „Zabytkowo i klockowo! – Warsztaty zabytkowej architektury 

sakralnej Powiatu Kępińskiego dla dzieci”. Zarząd zdecydował, że oferta zostanie rozpatrzona w 

trybie art. 19a ww. ustawy. 

 Opracowanie „Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna powiatu kępińskiego w roku 

2017” złożone przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie. Zarząd zapoznał się 

ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu 

celem przedłożenia na sesji Rady Powiatu Kępińskiego w miesiącu kwietniu.  

 

 Ocena poziomu realizacji Strategii Wielkopolskiej Policji przez Komendę Powiatową Policji w 

Kępnie w 2017r. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na sesji Rady Powiatu Kępińskiego w 

miesiącu marcu. 

 

 Zarząd na posiedzeniu dyskutował o wynagrodzeniach dyrektorów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kępiński. Analizie poddane zostały również dodatki do wynagrodzeń. Z 

uwagi na to, iż ostatnie podwyżki wynagrodzeń dyrektorów szkół oraz dodatków do wynagrodzeń 

przeprowadzone zostały w 2009r. zarząd zdecydował o konieczności podniesienia wynagrodzeń. 

W związku z powyższym wydział merytoryczny rozpocznie procedurę zmiany uchwały Nr 

XXX/152/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009r.w sprawie przyjęcia 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 
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mieszkaniowego. Projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Kępińskiego po 

uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 236.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2018r. w sprawie 

powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego. 

 Uchwała Nr 237.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2018r.w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w 

sprawie budżetu powiatu na rok 2018. 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Na posiedzeniu 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 


