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PROTOKÓŁ Nr 141.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 6 lipca 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. Zuzanna Puchalska – 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: 

 Wizyta Starosty Powiatu Ostrzeszowskiego – dyskusja o możliwościach rozwoju szpitali 

powiatowych w Kępnie i Ostrzeszowie oraz o możliwościach pozyskiwania środków na 

rozwój placówek.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 Uchwała Zarządu 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 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie 

nieruchomości będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. 

 
W związku z realizacją wniosku o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów 

Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski, których zakres ujęty jest w 

strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022 dla obszaru 

Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
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Wiejskich na lata 2014 – 2020.Stowarzyszenie „ Jesteśmy dla Ciebie” przy Domu Pomocy Społecznej 

realizując Przedsięwzięcie nr 3.1.1 „ Nowoczesna baza rekreacyjno – kulturalna w terminie 01.08.2018 r. – 

31.12.2018 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Rzetni ma zamiar wykonać altanę ogrodową, co poprawi 

warunki życia mieszkańców Rzetni i stworzy miejsce do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Pozyskanie przez stowarzyszenie pożytku publicznego środków na realizację wymienionego przedsięwzięcia 

wymaga dysponowania przez ten podmiot niezbędną częścią nieruchomości, na której wzniesiona będzie altana, 

stąd podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia w 2018 roku spółkom wodnym 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 

robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.  

Uchwała dotyczy udzielenia dotacji spółkom wodnym z terenu powiatu na ogólną kwotę 35.000 złotych. Wnioski 

spełniają kryteria określone w uchwale Nr XLVIII/218/2010 Rady Powiatu Kępińskiego, stąd podjęcie uchwały 

przyznającej im 100% wysokości wnioskowanej pomocy jest zasadne.  Szczegółowy wykaz spółek wodnych oraz 

wysokość dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego w 2018 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

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 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.  
 

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018r. zapoznał się z pierwszym projektem uchwały, który na 

podstawie art. 30 ust. 6a został skierowany w celu uzgodnienia do związków zawodowych. Zarząd 

Związku Zawodowego Oświata w Katowicach skierował do zarządu pismo 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. Zarząd skierował sprawę do wydziału merytorycznego oraz biura prawnego celem 

analizy i uwzględnienia w projekcie wniesionych przez powyższy związek zastrzeżeń. Po 

przeanalizowaniu sprawy przez Biuro Prawne i wydział merytoryczny do związków zawodowych zostanie 

przesłane pismo z wyjaśnieniami oraz projekt uchwały częściowo uwzględniający wniesione zastrzeżenia 

celem uzgodnienia. Pozostałe związki zawodowe zrzeszające nauczycieli tj. ZNP i Solidarność nie wniosły 

uwag do projektu. Im również zostanie przesłana nowy projekt dokumentu. Po uzgodnieniu projekt 

uchwały zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na sesji.  
 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

  

 Informacje Wydziału Edukacji i Sportu o wynikach egzaminu maturalnego w szkołach 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kępiński w sesji wiosennej 2018r. Zarząd 

zapoznał się z informacją.  

 

 Zarząd zapoznał się z informacją Wydziału Edukacji i Sportu o wykorzystaniu środków 

przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w II kwartale 2018 

roku. Zarząd zapoznał się z informacją i nie wniósł uwag. 

 

 Pismo p. o Dyrektora PBP Książnicy Pedagogicznej z prośba o wyrażenie zgody na wykonanie 

remontu w pomieszczeniach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. A. Parczewskiego  

w Kaliszu filia w Kępnie, znajdującej się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Remont będzie obejmował całą zajmowaną powierzchnię w szczególności wykonanie łazienki, 

wzmocnienie stropów, tynkowanie, malowanie, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę drzwi 

wejściowych. Przybliżona nakłady na remont to kwota w wysokości 50 000,00zł. Pismo wnosi 

również o wyrażenie zgody na czasowe obniżenie kosztów najmu lokalu z uwagi na to, iż 

planowany remont podniesie standard pomieszczeń będących w zarządzie powiatu. Zarząd 

wyraził zgodę na wykonanie remontu. W odniesieniu do obniżenia kosztów najmu lokalu, zarząd 

wyraził zgodę na czasowe obniżenie kosztów czynszu o 50% do końca 2018r.  
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 Pismo p. o Dyrektora PBP Książnicy Pedagogicznej z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie 

łazienki wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym w pomieszczeniach zajmowanych przez PBP 

KP filię w Kępnie. Koszty związane z w/w remontem pokryje w całości PBP Książnica 

Pedagogiczna. Pismo informuje o złożeniu w Starostwie Powiatowym w Kępnie zgłoszenia 

budowy.  Zarząd wyraził zgodę na wykonanie łazienki wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym. 

 

 Pismo Dyrektora Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie z prośbą o wyrażenie zgody 

na zwiększenie liczebności oddziału II LO z rozszerzonymi przedmiotami biologia, chemia i 

język obcy w roku szkolnym 2018/2019 w celu możliwości przyjęcia dwóch dodatkowych 

uczniów. Uczniowie są mieszkańcami Kępna i Hanulina, w ubiegłym roku podjęli naukę w 

szkołach poza terenem powiatu. W chwili obecnej uczniowie chcą podjąć naukę w klasie II LO 

Nr II. Przyjęcie uczniów skutkowałoby koniecznością wprowadzenia do arkusza organizacyjnego 

3 godzin chemii z podziałem na grupy. Roczny skutek finansowy takiej zmiany to ok. 7 700,00zł. 

Pismo informuje również, że planowana do uruchomienia połowa oddziału klasy mundurowej nie 

dojdzie do skutku w związku, z czym nie będzie konieczne przyznanie dwóch dodatkowych 

godzin planowanych wcześniej. Zarząd po dokładnym omówieniu sprawy przez Naczelnika 

Wydziału Edukacji i Sportu oraz przedyskutowaniu zaopiniował prośbę negatywnie, proponując 

jednocześnie wskazanie uczniom możliwości kontynuowania nauki w innym oddziale lub szkole. 

Zatwierdzając arkusze organizacyjne przyjęto maksymalną ilość uczniów przyjmowanych do 

oddziałów liceów ogólnokształcących w liczbie 30 osób. Zwiększenie tej liczby w trakcie procesu 

edukacji zwiększa planowane koszty kształcenia, ale również stawia pod znakiem zapytania sens 

naboru do danego oddziału gdzie część uczniów nie zostaje przyjęta właśnie ze względu na brak 

miejsc.  

 

 Protokół ze spotkania przedstawicieli Powiatu Kępińskiego i przedstawicieli Powiatu 

Wieruszowskiego w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie skoordynowanych działań 

inwestycyjnych dotyczących remontu i przebudowy drogi powiatowej nr 4510E. Sprawa dotyczy 

apelu Wójta Gminy Bolesławiec i Wójta Gminy Łęka Opatowska w sprawie remontu powyższej 

drogi kierowanym do władz powiatów wieruszowskiego i Kępińskiego. Na spotkaniu wspólnie 

ustalono, ze inwestycja jest potrzebna, jednak jej realizacja możliwa będzie dopiero po 2020r. z 

uwagi na wcześniej zaplanowane inwestycje w powiatach wieruszowskim i kępińskim. W 

związku z powyższym obecne zarządy powiatów uznają zadanie za zasadne jednak podjęcie 

konkretnej decyzji w sprawie pozostawiają władzom nowej kadencji. Protokół zostanie 

przekazany Wójtowi Gminy Łęka Opatowska, Wójtowi Gminy Bolesławiec oraz 

Przewodniczącemu Rady Powiatu Kępińskiego.  

 

 Stanowisko XIII Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji z dnia 2 lipca 

2018r. przesłane do wiadomości Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie projektu budżetu UE 

na lata 2021-2027. Pismo mówi o niepokoju sektora rolniczego spowodowanym założeniami 

ograniczenia budżetu Unii Europejskiej przeznaczonego na dopłaty bezpośrednie jak również na 

rozwój obszarów wiejskich. WIR zwraca się w piśmie do rządu polskiego o zajęcie 

jednoznacznego stanowiska w kwestii utrzymania budżetu WPR na poziomie gwarantującym 

realizację celów polityki jak również stałe podnoszenie dochodu osób zatrudnionych w 

rolnictwie. Zarząd zapoznał się i przyjął stanowisko do wiadomości. 

 

 Stanowisko XIII Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji z dnia 2 lipca 

przesłane do wiadomości Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie konieczności podjęcia pilnych 

działań po wystąpieniu klęski suszy. Pismo mówi o stwierdzonej we wszystkich gminach 

województwa wielkopolskiego suszy i wiążącymi się z tym konsekwencjami i zagrożeniami 

plonów. WIR stoi na stanowisku, że bez dodatkowej pomocy ze strony rządu byt wielu 

gospodarstw może być zagrożony. Pismo apeluje o odpowiednio wczesne ogłoszenie programu 

wsparcia, oszacowani szkód, wypłaty odszkodowań itd. Zarząd zapoznał się i  przyjął stanowisko 

do wiadomości. 

 

 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

dniach 28-29 maja oraz 25-26 czerwca 2018r. w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

w Słupi pod Kępnem wraz z zaleceniami pokontrolnymi skierowanymi do ks. Dyrektora Caritas 

Diecezji Kaliskiej. Zakres kontroli obejmował prawidłowość w zakresie zatrudniania i 

kwalifikacji kadry POIK, poprawność prowadzenia dokumentacji księgowej, wykonania zaleceń 
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pokontrolnych z 2017r. Protokół omówiły dyrektor i w-ce dyrektor PCPR. Podczas kontroli 

stwierdzono: uchybienia w zakresie kwalifikacji i form zatrudnienia kadry POIK, uchybienia w 

zakresie prowadzenia dokumentacji mieszkańców, niekompletne wykonanie zaleceń 

pokontrolnych z 2017r. Zarząd po szczegółowym przedstawieniu wyników kontroli rozważa 

wstrzymanie drugiej transzy dotacji dla Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie ośrodka. 

Zgodnie z sugestią PCPR ostateczne rozstrzygnięcia zostaną podjęte po otrzymaniu od Caritas 

Diecezji Kaliskiej odpowiedzi na protokół kontrolny i wypełnienie zaleceń w nim wskazanych 

oraz sprawozdania finansowego z wykorzystania w 2018r. pierwszej transzy dotacji. Protokół 

kontroli zostanie przekazany do komórki kontroli wewnętrznej.  

 

 Pismo przekazane przez PCPR do wiadomości Zarządu Powiatu Kępińskiego kierowane do ks. 

Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej w związku z kontrolą opisaną w punkcie powyżej.  Pismo 

dotyczy przekazania protokołu kontroli oraz zaleceń dotyczących usprawnienia działalności 

POIK w sposób, aby przynosił on faktyczne efekty wspierania osób tam przebywających. PCPR 

oczekuje na odpowiedz na zalecenia w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu.  Zarząd 

zapoznał się z pismem i przyjął je do wiadomości. Do Caritas Diecezji Kaliskiej zostanie 

wystosowane pismo z propozycją spotkania w sprawie omówienia wykonania zaleceń 

pokontrolnych POIK, dalszego prowadzenia i przyszłości ośrodka. 

 

 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Kontrola dotyczyła oceny standardu podstawowych usług 

świadczonych przez DPS oraz prawidłowości w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry DPS w 

Rzetni. W protokole nie stwierdzono uchybień. Dom na poziomie zadowalającym świadczy na 

rzecz mieszkańców usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. 

Zatrudniona kadra posiada odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk. Nie wykazano 

uchybień w zakresie prawidłowości zatrudniania i kwalifikacji personelu w DPS Rzetnia. 

Większa uwagę należy zwrócić na równomierne obciążanie godzinami pracy wśród pielęgniarek, 

opiekunek i pokojowych. Zarząd zapoznał się z protokołem, dokument zostanie przekazany do 

komórki kontroli wewnętrznej.  

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w sprawie wykonanej 

ekspertyzy technicznej p.poż budynku szkoły. Pismo informuje o wynikach przeprowadzonej 

ekspertyzy i związanej z tym koniecznością dostosowania budynku szkoły do obowiązujących 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. W budynku należy wykonać montaż 

systemu sygnalizacji pożarowej wraz z centralką, którego szkoła nie posiada, zapewnić pobór 

wody dla służb ratowniczo-gaśniczych, dokonać wymiany hydrantu wewnętrznego, dostosować 

drzwi oraz oświetlenie do norm zgodnych z przepisami. Szkoła dysponuje kwotą w wysokości 

30 000,00zł na paragrafie remontowym, niestety kwota ta nie będzie wystarczająca na 

przeprowadzenie powyższych prac. Dyrektor prosi zarząd o zajęcie stanowiska w sprawie i 

podjęcie odpowiednich decyzji. Zarząd zwróci się do ZSS o przedstawienie kosztorysu zadań 

wskazanych w piśmie celem określenia niezbędnych środków finansowych oraz harmonogramu 

prac. Po uzyskaniu informacji zostaną podjęte dalsze decyzje.  

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do Kierownika WTZ w 

Słupi pod Kępnem przekazane do wiadomości Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. 

PFRON ustalił ponownie dla poszczególnych samorządów powiatowych wysokość środków 

Funduszu na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uwzględniająca wzrost 

środków Funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego 

uczestnika w WTZ w wysokości 16 596,00zł w roku bieżącym. Skutkuje to podwyżką środków 

na 2018r. (od 1.07.2018r. do 31.12.2018r.) w wysokości: środki PFRON- 27 000,00zł, środki 

własne powiatu – 3000,00zł.  Zarząd przyjął informację do wiadomości. Środki PFRON zostaną 

wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego.  

 

 Pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie prowadzonego postępowania w 

sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Kępiński dz. nr 501 o powierzchni 0,0400ha w 

miejscowości Świba. Sprawa dotyczy realizacji inwestycji przebudowy drogi Świba- Donaborów 

– Biadaszki. Pismo wnosi, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, dotrzymanie terminu 
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jej załatwienia nie jest możliwe i zostaje przesunięte na 30 wrześni a2018r. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z informacją o otwarciu ofert w przetargu 

nieograniczonym na „Modernizację dróg powiatowych nr 5716 P, 5681 P poprzez wykonanie 

nakładki bitumicznej” w miejscowościach Trębaczów oraz Nosale. Dyrektor w piśmie informuje, 

że złożone oferty przekraczają środki zabezpieczone na wykonanie tych zadań w budżecie PZD  

o kwotę w wysokości 14 810,23zł i zwraca się do zarządu z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie 

realizacji zadania i zwiększenie środków w przypadku decyzji pozytywnej. Zarząd zaopiniował 

wniosek pozytywnie, środki zostaną uzupełnione do wysokości umożliwiającej realizacje zadania.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 262.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 Uchwała Nr 263.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 Uchwała Nr 264.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 Uchwała Nr 265.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 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 266.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Domu 

Pomocy Społecznej w Rzetni. 

 

 Uchwała Nr 267.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie 

udzielenia w 2018 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z 

przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące 

utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. 

 

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 


