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PROTOKÓŁ Nr 130.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 20 marzec 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 - nieobecny 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu  

3. Andrzej Kowalczyk – Dyrektor ZSP Nr 2 

 

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.  

 Zarząd przeprowadził rozmowę z dyrektorem ZSP Nr 2 w sprawie incydentu, który miał 

miejsce w szkole. Dyrektor szczegółowo przedstawił informacje nt. działań podjętych w 

szkole po zaistnieniu sytuacji w tym udzielenie informacji do prasy, posiedzenie Rady 

Pedagogicznej i wydanie oświadczenia, rozmowa z rodzicami młodzieży, która brała udział w 

incydencie, zapewnienie opieki psychologicznej uczestniczkom zajścia. Zachowanie 

młodzieży jest zaskakujące przede wszystkim w kontekście udziału szkoły w programach 

dotyczących bezpieczeństwa i agresji, o wizytach i pogadankach uczniów z policją. Sprawa 

obecnie badana jest przez KPP w Kępnie- trwa postepowanie wyjaśniające. Kuratorium 

Oświaty przeprowadziło wizytę rozpoznawczą i kontrolę placówki. Dyrektor oczekuje na 

protokół. Po rozpatrzeniu sprawy organ prowadzący również otrzyma protokół.  

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

 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. 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018, 
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 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Sprawozdanie złożone przez Związek Młodzieży Wiejskiej z realizacji zadania publicznego pn. 

„Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kępińskim”. Zarząd po 

kontroli merytorycznej i finansowej zatwierdził rozliczenie. 

 Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie wynagrodzeń 

pracowników domów pomocy społecznej. Pismo podkreśla, że praca w domach pomocy 

społecznej jest niezwykle trudna i odpowiedzialna i wynagradzana nieadekwatnie do 

wykonywanych obowiązków. Z pism pracowników DPZ wpływających do ministerstwa wynika, 

że wynagrodzenia od wielu lat pozostają na stałym, zbyt nikim poziomie. Pismo wskazuje, że od 

2016r. dotacja z budżetu państwa na jednego mieszkańca systematycznie wzrasta. Również w 

roku 2018 planowane jest przekazanie ze środków rezerwy celowej na wzrost dotacji na jednego 

mieszkańca. Pismo wskazuje, że wraz z podwyższaniem dotacji na jednego mieszkańca 

podwyższać powinny się wynagrodzenia personelu pracującego w domach pomocy społecznej. 

Minister zwraca się do samorządów z apelem o dokonanie analizy poziomu wynagrodzeń w 

podległych DPS w celu urealnienia wynagrodzeń. Zarząd przyjął informację do wiadomości. W 

Domu Pomocy Społecznej w Rzetni wynagrodzenia są systematycznie podwyższane od roku 2015.   

 Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie z 

wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych w wysokości 40 000,00zł 

na realizację zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Poznaniu w wyniku przeprowadzonej we wrześniu 2017r. kontroli obiektów 

szkolnych. Jedną ze wskazanych podczas kontroli nieprawidłowości są ubytki nawierzchni 

asfaltowej i zagłębienia na podjeździe do budynku sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej.  Środki 

finansowe zostaną przeznaczone na realizację powyższego zalecenia. Zarząd zaopiniował 

wniosek pozytywnie. Środki zostaną przekazane placówce celem realizacji zadania.  

 Informację przedłożoną przez Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa o 

udzielonych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego dotacjach dla spółek wodnych w 2017 roku. 

Zarząd zapoznał się z informacją i przekaże ją Przewodniczącemu Rady Powiatu Kępińskiego 

celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu Kępińskiego.  

 „Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu kępińskiego w roku 

2017”. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany 

Przewodniczącemu Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia radnym. 

 Dokumentację projektowo- kosztorysową na całość odcinka drogi Mroczeń- Laski – Trzcinica. 

Kwota kosztorysu to 18 458 991,18zł. Do skosztorysowania pozostał odcinek Trzcinica- Buczek. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tasmana z prośbą o 

wsparcie finansowe w wysokości 1 900,00zł na zakup 50 błękitnych koszulek z nadrukiem (w 

tym nadrukiem logo powiatu) dla chórzystów Chóru Powiatu Kępińskiego „Con Brio”, który 

będzie reprezentował powiat podczas pobytu we Włoszech. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. 

 Informację pokontrolną z kontroli trwałości na miejscu po zakończeniu realizacji projektu nr 

POIS.12.01.00-00-274/08 pn.: „Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I – Rozbudowa 

i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego 

na obszarze interwencji SOR”. W toku kontroli nie zidentyfikowano żadnych uchybień i 

nieprawidłowości. W związku z powyższym jednostka kontrolująca nie wydała zaleceń 

pokontrolnych. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 242.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 marca 2018r. 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. 

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 


