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PROTOKÓŁ Nr 139.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 czerwca 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  

 

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: 

 informacja potwierdzająca przyznanie Wojewodzie Wielkopolskiemu dotacji ze środków 

rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 250 000,00zł na kontynuację rozbudowy 

bloku operacyjnego SPZOZ w Kępnie- etap II wyposażenie. 

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

 Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu. 

 

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, 

 

 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. 
 

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

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

przedstawiające pismo wraz z załącznikami, jakie zostanie skierowane w odpowiedzi do 

Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie wydania 

opinii o wpływie niespełnionych wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 

2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczeni i 
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urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą na bezpieczeństwo przebywających w 

nim pacjentów w związku ze zmianą art. 207 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 

2011r. ust. 3 i 4. SPZOZ w piśmie do WPWIS musi załączyć: 

1. wykaz zadań wynikających z braku spełnienia wymagań powyższego rozporządzenia, 

które nie zostały zrealizowane do dnia 31.12.2017r. a zostały ujęte w programie 

dostosowawczym placówki oraz są konieczne do spełnienia, 

2. akceptację podmiotu tworzącego dotyczącą udziału w sfinansowaniu dostosowania 

SPZOZ do wymagań w/w rozporządzenia 

3. ocenę ryzyka wystąpienia możliwego zdarzenia niepożądanego związanego z 

wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w niedostosowanych obszarach oraz ich wpływ 

na bezpieczeństwo pacjentów. 

W związku z powyższym wniosek o wydanie powyższej opinii powinien być zaakceptowany przez 

podmiot tworzący w zakresie udziału w finansowaniu dostosowania placówki medycznej do 

przepisów rozporządzenia. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaopiniował je pozytywnie, w miarę 

możliwości finansowych powiat będzie uczestniczył w finansowaniu dostosowania SPZOZ do 

wymagań w/w rozporządzenia.  

 

 Pismo Zarządu Koła Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Oświata w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie o zwiększenie środków finansowych 

ZSP Nr 2 na wzrost płacy zasadniczej pracowników niepedagogicznych o 30% oraz 

pozostałych dodatków przewidzianych w regulaminie wynagradzania i stanowiących 

składnik wynagrodzenia o 30%. Zarząd zaopiniował wniosek negatywnie. Deficyt budżetu 

na zadania oświatowe oscyluje w chwili obecnej na poziomie 1,1 mln zł, a do końca 2018 

roku kwota ta wzrośnie do ponad 2,5 mln zł, stąd nie będzie możliwym wyasygnowanie 

dodatkowych środków na spełnienie oczekiwań przedstawionych w piśmie Zarządu Koła 

Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Oświata w ZSP Nr2. 

 

 Pismo Dyrektora ZSP Nr 2 przekazujące pismo opisane w punkcie powyżej z informacją, że 

plan finansowy ZSP Nr 2 w Kępnie na rok 2018 nie uwzględnia środków finansowych na 

realizację oczekiwań Zarządu Koła Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego 

Oświata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie. Dyrektor prosi o rozpatrzenie 

wniosku i ewentualne zabezpieczenie środków finansowych na ten cel. Zarząd zaopiniował 

wniosek negatywnie. Deficyt budżetu na zadania oświatowe oscyluje w chwili obecnej na 

poziomie 1,1 mln zł, a do końca 2018 roku kwota ta wzrośnie do ponad 2,5 mln zł, stąd nie 

będzie możliwym wyasygnowanie dodatkowych środków na spełnienie oczekiwań 

przedstawionych w piśmie Zarządu Koła Międzyzakładowej Organizacji Związku 

Zawodowego Oświata w ZSP Nr2. 

 

 Pismo Zarządu Związku Zawodowego Oświata w Katowicach nieuzgadniające regulaminu i 

wnoszące zastrzeżenia do projektu uchwały Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw. Po przeanalizowaniu sprawy przez Biuro Prawne i wydział merytoryczny do 

związku ponownie zostanie przesłany projekt uchwały uwzględniający zastrzeżenia celem 

uzgodnienia. 

 

 Pismo Wójta Gminy Baranów z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Grębanin celem uzgodnienia. Uzgodnienia do miejscowego 

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

po przeanalizowaniu planu nie wniósł uwag.  

 

 Pismo Wójta Gminy Baranów z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Jankowy celem uzgodnienia. Uzgodnienia do miejscowego 

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

po przeanalizowaniu planu nie wniósł uwag. 

 

 Pismo Wójta Gminy Baranów z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Słupia pod Kępnem celem uzgodnienia. Uzgodnienia do 
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miejscowego planu mogą być składane w terminie do 21 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia. Zarząd po przeanalizowaniu planu nie wniósł uwag. 

 

 Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska przekazujące Apel Nr LI/1/2018 Rady Gminy Łęka 

Opatowska z dnia 28 maja 2018r. w sprawie prośby o podjęcie skoordynowanych działań 

inwestycyjnych dotyczących remontu i przebudowy drogi powiatowej nr 4510E. W apelu 

Rada Gminy Łęka Opatowska 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. 

 

 Propozycje wysokości nagród dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za najlepsze 

osiągnięcia sportowe i naukowe. Uchwałą Nr X/65/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku Rada 

Powiatu Kępińskiego przyjęła Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński. Jedną z przyjętych form realizacji tego 

programu jest przyznanie nagród uczniom spełniającym kryteria określone w § 11 

powyższej uchwały, czyli uzyskanie średniej ocen min. 5,0 i co najmniej bdb zachowania, 

zajęcie minium 3 miejsca w województwie w olimpiadach, konkursach lub zawodach 

sportowych. Nagrody przyznawane są na wniosek dyrektora szkoły i wręczane na specjalnej 

uroczystości w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Ostateczną decyzję o liczbie i wartości 

nagród podejmuje w oparciu o § 13 uchwały Zarządu Powiatu, uwzględniając wysokość 

środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. W bieżącym roku w oparciu o 

wnioski złożone przez dyrektorów postanowiono wyróżnić 136 uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych przyznając nagrody następującej wartość: 

 

- za wysokie wyniki w nauce- 74 uczniów po 200 zł 

- za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i wysokie wyniki w nauce - 2 uczniów po 

300 zł, 2 uczniów po 250 zł, 1 uczennica nagroda 150 zł 

- za osiągnięcia sportowe- 15 uczniów po 200 zł, 42 uczniów po 150 zł 

Łączna wartość nagród to 25 350, 00zł. Środki zostały zabezpieczone w budżecie powiatu. Lista 

wyróżnionych uczniów stanowi załącznik do protokołu. Zarząd zatwierdził propozycje nagród.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Nie dotyczy  

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

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak    /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


