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PROTOKÓŁ Nr 138.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 14 czerwca 2018 roku o godz. 11:00  

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. Zuzanna Czworowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

4. Beata Kosędka – z-ca Dyrektora Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie 

 

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: 

1. Lista dróg dofinansowanych na terenie woj. Wielkopolskiego z Rządowego Programu na rzecz 

Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej- 

na liście 44 dofinansowanych wniosków znalazły wnioski gminne – gmina Trzcinica oraz Perzów, 

wnioski złożone przez Powiat Kępiński nie znalazły się na liście, 

2.  Informacja o sprawie sądowej dotyczącej zatrzymania części wynagrodzenia w poczet kar 

umownych przy przebudowie basenu w ZSS w Słupi- wyrok zapadł na korzyść firmy 

wykonawczej- zarząd oczekuje na uzasadnienie wyroku,  

3. W związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosków o dofinansowania na przebudowę ul. 

Dworcowej i przebudowę drogi powiatowej Mroczeń- Laski- Trzcinica zarząd dyskutował o 

ewentualnym przeznaczeniu środków zabezpieczonych w budżecie powiatu na uzupełnienie 

środków przeznaczonych na oświatę, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi w miejscowości Osiny, wykonanie nakładki bitumicznej na drodze Mroczeń- Laski oraz na 

innych wymagających naprawy odcinkach dróg wskazanych przez PZD. Część środków zarząd 

proponuje zabezpieczyć na mogące wystąpić nieprzewidziane prace dodatkowe przy przebudowie 

drogi Mikorzyn Krążkowy.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2017r. 

Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody, stosownie do Uchwały Nr 292.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 

września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobie kierującej 

Powiatową Biblioteką Publiczną w Kępnie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, wystąpił Starosta. 
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Przesłanki przyznania nagrody to efektywne i rzetelne wypełnianie zadań i celów statutowych biblioteki. Zarząd 

przyznał Dyrektorowi nagrodę w wysokości 5000,00 zł brutto. 

 

 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 nie wniósł uwag do projektów uchwał.  
 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla 

rodzin zastępczych zawodowych 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu 

finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kępnie za 2017 rok. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2017 rok. 

 Uchwała Rady powiatu Kępińskiego zmieniająca uchwałę Nr II/8/2010 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu 

zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 
 

Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku złożył w imieniu członków komisji wniosek do Starosty 

Kępińskiego w sprawie podwyższenia diety wiceprzewodniczącemu rady, który zastępuje w czasie nieobecności 

przewodniczącego rady. Komisja wniosła o przygotowanie przez Biuro Prawne projektu uchwały, na podstawie, 

której zaistnieje możliwość podwyższenia diety wiceprzewodniczącemu.   

 

Zarząd zaakceptował projekty uchwał. Zostaną one przekazana na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu 

celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

  

 Zawiadomienie Wójta Gminy Trzcinica o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Trzcinica. Zmiana 

miejscowego planu dotyczy wyłącznie części tekstowej planu.  Wnioski do miejscowego planu 

mogą być składane w terminie do 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zarząd po 

przeanalizowaniu planu nie wniósł wniosków. 

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie informacji o 

przeprowadzeniu kontroli problemowej w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Słupi pod Kępnem oraz z prośbą o udział w posiedzeniu zarządu powiatu. Zakres 

kontroli obejmował prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry POIK, 

poprawność prowadzenia dokumentacji księgowej, wykonania zaleceń pokontrolnych z 2017r. 

Dyrektor PCPR referowała zarządowi sytuację POIK. Kontrola wykazała, że POIK nie 

współpracuje z psychologiem, pedagogiem oraz prawnikiem. Fakt ten wzbudził wątpliwość, co do 

prawidłowości funkcjonowania ośrodka. W protokole pokontrolnym umieszczono zapis o 

możliwości wstrzymania drugiej transzy dotacji z uwagi na niewywiązywanie się zapisów umowy 

zawartej na realizację zadania. W związku z tym, iż w trakcie kontroli, o której informowano 7 

dni wcześniej, nie zastano kierownika POIK, PCPR zwrócił się na piśmie o wyjaśnienia 

wątpliwości w zakresie prowadzenia ośrodka. W odpowiedzi na protokół do PCPR wpłynęło 

pismo od kierownika POIK (otrzymane do wiadomości zarządu powiatu) z wyjaśnieniami gdzie 

kierownik POIK odniósł się do nieprawidłowości wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym. 

Pismo wyjaśnia, że specjaliści zatrudnieni są w różnych formach w innych ośrodkach 

prowadzonych przez Caritas, gdzie mieszkańcy POIK w Słupi są w razie potrzeby dowożeni. 

Jeden z punktów odnosi się do zapisów wstrzymania drugiej transzy środków dla POIK - 

kierownik ośrodka zwraca się w nim o rozwiązanie umowy i współpracy w II półroczu 2018r. 

Zarząd po zapoznaniu się z sytuacją wspólnie z przedstawicielami PCPR zdecydował o 

przeprowadzeniu ponownej kontroli zatrudnienia specjalistów i czasu pracy, który poświęcają 

mieszkańcom POIK w Słupi. Po przeprowadzeniu kontroli zarząd podejmie dalsze kroki w 

sprawie.  
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 Pismo przekazane do wiadomości zarządu, Caritas Diecezji Kaliskiej Powiatowy Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem w odpowiedzi na opisane w punkcie powyżej 

działania kontrolne przeprowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zarząd przyjął 

pismo do wiadomości.  

Sprawa została poruszona również na posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego gdzie 

analizowano sytuację POIK. Dyrektor PCPR referowała przebieg powyższej sytuacji i informowała radnych o 

możliwości wstrzymania drugiej transzy dotacji. W okresie od stycznia do czerwca w POIK przebywało 35 osób, z 

czego obecnie przebywa 21 w tym tylko 3 z Powiatu Kępińskiego. Dyrektor na komisji informowała również o 

problemach związanych z WTZ, które są również prowadzone przez Caritas Diecezji Kaliskiej. Środki przeznaczone 

na uczestników WTZ próbowano przeznaczyć na inwestycje.   

 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Roczne sprawozdanie z planu finansowego, w tym inwestycyjnego oraz działalności 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2017 rok oraz opinię i 

raport z badania sprawozdania sporządzone przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie zostało 

zatwierdzone przez Radę Społeczną przy SPZOZ. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. 

Dokument zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu celem przedłożenia i 

zatwierdzenia na sesji Rady Powiatu. 

 

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

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

osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Wnioski Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego oraz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 do organu prowadzącego o udzielenie wsparcie finansowego w roku 

2018 na realizację zadań obejmujących przygotowanie i prowadzenie działań związanych z 

obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wnioski składane są w 

ramach programu wieloletniego „Niepodległa”. Procedura przewiduje złożenie wniosków szkół 

do organu prowadzącego a następnie po zaopiniowaniu przez zarząd złożenia wniosku zbiorczego 

do MEN. Wnioski opiewają na kwotę 9760,00zł oraz 8 000,00zł, z czego środki własne to 20% 

wartości projektu. Zarząd zaopiniował wnioski pozytywnie.   W związku z powyższym wydział 

merytoryczny przygotuje stosowne wystąpienie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 Pismo Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Myjomice- Ostrówiec z prośbą o sfinansowanie 

transportu na X Zawody Wojewódzkie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do miejscowości 

Tuliszków w powiecie tureckim. Powiat Kępiński będą reprezentować dwie drużyny z 

miejscowości Myjomice – Ostrówiec. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie do wysokości 

1000,00zł.  

 

 Pismo Prezesa Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dofinansowania w kwocie 2 000,00zł organizacji 

Powiatowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych, które odbędą się w miejscowości Biadaszki w 

gminie Łęka Opatowska w dniu 1 lipca 2018r. Zarząd Powiatu Kępińskiego, jako 

współorganizator imprezy zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 

 Protokół kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kępińskiego w styczniu 2018r. gdzie komisja wnioskuje do 

Zarządu Powiatu Kępińskiego o zwiększenie środków w budżecie PCPR na podwyżki dla 

pracowników oraz o pomoc w rozwiązaniu problemu braku odbioru p-poż. w siedzibie centrum. 

W odniesieniu do podwyżek pracowników, zarząd pismem BZ.0022.5.2018 z dnia 15 lutego 

2018r. zaopiniował pozytywnie zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników PCPR. W 

odniesieniu do odbioru p-poż. budynku, PCPR pismem BZ.0022.13.2018 z dnia 26 kwietnia 

2018r. został zobowiązany do opracowania w ramach środków własnych ekspertyzy technicznej 

w zakresie występujących w budynku centrum niezgodności z przepisami techniczno- 

budowlanymi i przeciwpożarami celem podjęcia dalszych działań.  

 

 Pismo Wójta Gminy Bolesławiec przekazujące uchwałę Nr XXXII/178/2018 Rady Gminy 

Bolesławiec z dnia 15 maja 2018r. w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie skoordynowanych 

działań inwestycyjnych dotyczących remontu i przebudowy drogi powiatowej nr 4510E. W 
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uchwale Rada Gminy Bolesławiec zwraca się z prośbą do Rady Powiatu Wieruszowskiego i Rady 

Powiatu Kępińskiego z prośbą o podjęcie działań inwestycyjnych polegających na remoncie i 

przebudowie powyższej drogi na odcinku od mostu na rzece Prośnie w gminie Bolesławiec do 

skrzyżowania z DK11 w gminie Łęka Opatowska w tym w szczególności do zabezpieczenia 

środków w budżetach powiatów na ten cel na rok 2019.  Zarząd Powiatu Kępińskiego rozważy 

możliwość remontu powyższej drogi podczas prac nad projektem budżetu na rok 2019, jednakże 

zadania ujęte w WPF na lata następne, w chwili obecnej wykluczają partycypację w kosztach 

remontu i modernizacji drogi. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 257.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie 

przyznania nagrody rocznej za 2017r. Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. 

 Uchwała Nr 258.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 czerwca 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 

 

 


