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PROTOKÓŁ Nr 132.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 10 kwietnia 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  

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu  

3. Jakub Krawczyk – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kępnie 

 

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.  

 Rozmowa z dyrektorem SPZOZ – przedstawienie ustnie potrzeb finansowych SPZOZ 

obejmujących m.in. konsekwencje finansowe wyrównania i usystematyzowania wynagrodzeń 

oraz najbliższe plany inwestycyjne: 

Dyrekcja SPZOZ staje w obliczu narastającej straty finansowej zagrażającej w najbliższych 

latach utratą płynności finansowej i zadłużeniem szpitala. Obecnie potrzeby finansowe 

skupiają się wokół trzech płaszczyzn: 

1. Pierwszy kwestia dotyczy realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Analiza finansowa wskazuje, że w 2018r. 

SPZOZ będzie potrzebował na spełnienie wymogów ustawy dodatkowo 660 000,00zł w 

2019r. 1 500 000,00zł. 

2. Druga sprawa dotyczy dostosowania stawek lekarzy i ratowników medycznych (umowy 

cywilno-prawne) do średnich wartości dla szpitali powiatowych. Niewykonanie procesu 

grozi realnym zagrożeniem utraty głownie kadry lekarskiej, co może skutkować brakiem 

ciągłości leczenia. W SPZOZ planowane jest przeprowadzenie postępowań konkursowych 

na wykonywanie świadczeń lekarskich i zawarcie umów kontraktowych na okres 5 lat, co 

pozwoli na stabilizację wynagrodzeń lekarzy i ratowników medycznych. Analiza 

finansowa wskazuje, że na realizacje powyższego procesu usystematyzowania 

wynagrodzeń wymagana jest dodatkowa kwota w wysokości 1 800 000,00zł. 

3. Trzecia płaszczyzna dotyczy bieżącego, niezbędnego planu inwestycyjnego, na realizację, 

którego wymagana jest dodatkowa kwota 1 500 000,00zł. W ramach kwoty należałoby 

doposażyć centralna sterylizatornię, przebudować pomieszczenia poradni 
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specjalistycznych w związku z wymogami epidemiologicznymi, przebudować pracownię 

fizjoterapii dla dzieci z wadami rozwojowymi, zakupić agregat prądotwórczy dla potrzeb 

nowego bloku operacyjnego, wyposażyć oddział wewnętrzny w nowa stację nadzoru 

kardiologicznego, zakupić wideokolonoskop, przebudować pracownie diagnostyki 

obrazowej dla potrzeb instalacji nowego tomografu komputerowego, utworzyć nowe 

miejsca parkingowe.  

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

 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. 

 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 

13560 o nazwie Komorzno-Szymonków. 

Starosta kluczborski zgodnie z ustawą o drogach publicznych zwrócił się do Zarządu Powiatu 

Kępińskiego z prośbą o wydanie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 13560 o 

nazwie Komorzno- Szymonków, poprzez wyłączenie z użytkowania odcinka o długości 3,5km i 

przekazaniu jej Nadleśnictwu Namysłów. Zarząd zaopiniował przekazanie drogi pozytywnie.   

 Uchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 224.V.2018 z dnia 11 

stycznia 2018 r. 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. 

Zarząd Powiatu Kępińskiego w uchwale Nr 224.V.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. ustalił plan 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określił maksymalną kwotę dofinansowania 

opłat. W związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie na dokształcanie nauczycieli w liczbie 

większej niż planowano, a wynikającymi z potrzeb szkół, zachodzi konieczność dokonania zmian w 

planowanych środkach dla poszczególnych placówek w celu dostosowania ich wielkości do 

rzeczywistych potrzeb.  

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i 

sposobu jej rozliczania. 

 
W 2010 roku Rada Powiatu Kępińskiego podjęła uchwałę regulującą zasady i sposób udzielania dotacji spółkom 

wodnym. Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku nowej ustawy Prawo wodne, zaistniała 

konieczność jej dostosowania do obowiązujących przepisów. Obecnie kwestia dotacji dla spółek wodnych 

uregulowana jest w art. 443 ust. 2 - 4 Prawa wodnego. Przepisy te dają możliwość udzielania przez jednostki 

samorządu terytorialnego dotacji celowych spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz 

na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. 

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:  

 

 Wnioski nauczycieli w sprawie dofinansowania do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 

wyższe oraz zakłady kształcenia nauczycieli. Wnioski zostały sprawdzone pod względem 

formalnym i merytorycznym. W oparciu o uchwałę nr 224.V.2018 z dnia 11 stycznia 2018r. 

zarząd po zapoznaniu się z dokumentami postanowił przyznać dofinansowanie w wysokości 80% 

opłat. Środki na powyższy cel zostały wyodrębnione w budżetach jednostek w rozdziale 80146. 

 Informację Wydziału Edukacji i Sportu o wykorzystaniu środków przeznaczonych na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli w I kwartale 2018r. Zarząd zapoznał się i zaakceptował 

informację. 

 

 Sprawozdania dyrektorów szkół i placówek ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych 

na doskonalenie zawodowe nauczycieli za 2017r. Zarząd zapoznał się i zaakceptował 

sprawozdania.  
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 Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca 

kwietnia 2018r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów wynosi 30 

osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie z prośbą o zwiększenie 

liczby godzin: 

1. Zajęć wychowania fizycznego o 1 godzinę tygodniowo w 3 klasach z rozszerzonymi 

przedmiotami biologia, chemia i język obcy  

2. Zajęć z matematyki w stałych planach nauczania w klasach maturalnych Technikum Nr 1 

na rok szkolny 2018/2019. 

3. Przyznanie dodatkowo 2 godzin zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i 1 godziny zajęć 

wyrównawczych z matematyki 

4.  Przydzielenie dodatkowo 1 godziny sztuk walki oraz 1 godziny edukacji wojskowej dla 

grupy mundurowego w LO Nr II. 

Dodatkowe godziny zajęć przyczynią się do poprawy, jakości pracy szkoły oraz do wzbogacenia oferty 

edukacyjnej. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie z prośbą o zwiększenie 

liczby godzin z matematyki w stałych planach nauczania w klasach maturalnych Technikum Nr 2 

na rok szkolny 2018/2019. Dodatkowe godziny zajęć będą przeznaczone na przygotowanie 

młodzieży do matury. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie z prośbą o przyznanie 4 

godzin zajęć wyrównawczych i wyrównawczo-kompensacyjnych z matematyki i języka 

polskiego w Technikum Nr 2 w Kępnie klasy I-III i w Branżowej Szkole I Stopnia w Kępnie 

klasy I-II dla uczniów ze zdiagnozowanymi potrzebami w tym zakresie w roku szkolnym 

2018/2019.Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

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

prośbą o przydzielenie tygodniowo 2 dodatkowych godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z 

matematyki dla uczniów klas I w roku szkolnym 2018/2019 w ramach organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

 Odpowiedz Burmistrza Miasta i Gminy Kępno na pismo zarządu z podtrzymaniem deklaracji 

współfinansowania przebudowy ul. Dworcowej w Kępnie w związku z ogłoszeniem przez 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki Rządowego Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo Sołtysa Wsi Weronikopole w z prośbą o ułożenie asfaltu i wykonanie oświetlenia na 

drodze Weronikopole- Marcinki. Pismo wnosi, że droga ciągle wymaga napraw, po których w 

niedługim czasie wraca do pierwotnego stanu z dziurami i błotem. Jest to droga łącząca Powiat 

Ostrzeszowski z Gminą Kobyla Góra. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie z uwagi na 

realizację w2018r. innych zadań drogowych na terenie powiatu.  

 Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozpatrzenia 

zgodnie z kompetencjami pisma Ratowników Medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 13 marca 2018r. 

dotyczącego pomniejszenia dodatku przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia dla ratowników 

medycznych. Zarząd zapoznał się ze sprawą i wystąpi do dyrektora SPZOZ o wyjaśnienie 

sytuacji.  

 Interpelację Radnego Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przebudowy – modernizacji drogi 

powiatowej na odcinku Trzcinica- Laski – Mroczeń w związku z ogłoszeniem przez 

http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rzadowy_program_na_rzecz_rozwoju_oraz_konkurencyjnosci_regionow_poprzez_wsparcie_lokalnej_infrastruktury_drogowej.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rzadowy_program_na_rzecz_rozwoju_oraz_konkurencyjnosci_regionow_poprzez_wsparcie_lokalnej_infrastruktury_drogowej.pdf


Strona 4 z 5 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki Rządowego Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Radny wnosi o złożenie wniosku 

na wyższą kwotę i wydłużenie zakresu drogi i wskazuje, że powinny zostać przywrócone na ten 

cel pierwotnie zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 2 163 000,00zł. Pismo nie 

wskazuje skąd miałyby pochodzić dodatkowe środki. Zarząd poinformował radnego, że w 

odpowiedzi na konkurs złożone zostaną 2 wnioski, które nie uzyskały dofinansowania w jesiennej 

edycji PRGiPID, w identycznym zakresie jak w roku 2017 przede wszystkim z uwagi na brak w 

budżecie powiatu odpowiednich środków na zabezpieczenie wkładu własnego tj. 40% realizacji 

zadań w przypadku wydłużenia zakresu któregokolwiek z nich. 

 Wniosek Radnego Rady Powiatu Kępińskiego złożony na sesji rady w dniu 27 marca w sprawie 

ponownego rozpatrzenia przez zarząd wniosku mieszkańca miejscowości Laski w sprawie 

uwzględnienia zniżki dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi- ulgi na korzystanie z 

pływalni w Słupi. Zarząd podtrzymał swoje pierwotne stanowisko. Nie jest możliwym pozytywne 

rozpatrywanie wniosku każdej indywidualnej osoby o udzielenie zniżki na korzystanie z pływalni 

przez Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. 

 Wniosek Radnego Rady Powiatu Kępińskiego złożony na sesji rady w dniu 27 marca w sprawie 

przesunięcia płotu przy drodze powiatowej w miejscowości Biadaszki na łuku, na wjeździe do 

Biadaszek od strony Trzebienia. Zarząd po konsultacji sprawy z Dyrektorem Powiatowego 

Zarządu Dróg oraz Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

zapoznał się ze sprawą. Grunt w sąsiedztwie przedmiotowego płotu został wykupiony przez 

powiat na cele realizacji inwestycji drogowej. W protokole szacunkowym widnieje zapis zgodnie, 

z którym przesunięcie płotu należy do nowego właściciela gruntu. W związku z powyższym 

zgodnie z ustaleniami z Powiatowym Zarządem Dróg płot zostanie przesunięty do końca maja 

bieżącego roku. 

 Wniosek Radnego Rady Powiatu Kępińskiego złożony na sesji rady w dniu 27 marca w sprawie 

rozważenia wariantów zmiany projektu Sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. 

mjra Henryka Sucharskiego.  Zarząd poinformował radnego o uwzględnieniu w opracowaniu 

projektu zamiennego Sali wcześniejszych uwag w zakresie zmiany lokalizacji kotłowni i 

magazynu sportowego oraz lokalizacji centrali wentylacyjnych na dachu obiektu. W zakresie 

zgłaszanym w kolejnym wniosku zarząd zdecydował, że pozostałe elementy projektowanego 

budynku oraz styl, w jakim został zaprojektowany pozostaną bez zmian. Projekt posiada wszystkie 

wymagane prawem uzgodnienia włącznie ze zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

który zaakceptował projekt budynku w proponowanym kształcie i stylu architektonicznym. Zarząd 

Powiatu Kępińskiego nie jest w stanie spełnić indywidualnych oczekiwań każdego mieszkańca 

dotyczących upodobań i gustów architektonicznych.  

 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument 

zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na 

najbliższej sesji.  

 Pismo mieszkanki Myjomic, w związku z przebudową drogi powiatowej Krążkowy- Mikorzyn, z 

prośbą o wymianę murowanego przystanku autobusowego znajdującego się bezpośrednio przy 

posesji utrudniającego wyjazd na drogę. Zarząd po konsultacjach z biurem prawnym przekazał 

sprawę zgodnie z kompetencjami do Urzędu Miasta i Gminy Kępno.  

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w sprawie wniosku o zwiększenie planu 

wynagrodzeń i pochodnych na łączną kwotę 51 782,00zł na odprawy, ekwiwalenty za 

niewykorzystany urlop, nagrody jubileuszowe oraz zwiększenie planu wydatków na 

wynagrodzenia o kwotę 6 000,00zł celem przeznaczenia jej na wnioskowane podwyżki płac dla 

pracowników Domu Pomocy Społecznej od czerwca br. Zarząd po przeanalizowaniu sprawy 

zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie z wnioskiem o wygaszenie 

części decyzji wydanej przez Kierownika Urzędu Rejonowego GG.7224/129/98 z dnia 

09.06.1998r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu Skarbu 

Państwa- działka nr 96/1- obręb Krążkowy/KW nr Myjomice wykaz 34. Zarząd zaopiniował 

wniosek pozytywnie. Sprawa zostanie przekazana do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami celem wszczęcia procedury wygaszania trwałego zarządu. 

http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rzadowy_program_na_rzecz_rozwoju_oraz_konkurencyjnosci_regionow_poprzez_wsparcie_lokalnej_infrastruktury_drogowej.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rzadowy_program_na_rzecz_rozwoju_oraz_konkurencyjnosci_regionow_poprzez_wsparcie_lokalnej_infrastruktury_drogowej.pdf
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 243.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 kwietnia 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. 

 Uchwała Nr 244.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 13560 o nazwie 

Komorzno-Szymonków 

VI. Uchwała Nr 245.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. zmieniająca 

uchwałę Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 224.V.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. 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. 

VII. 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 


