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PROTOKÓŁ Nr 143.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 1sierpnia 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  

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu - nieobecny  

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- umorzenie śledztwa w sprawie sprzedaży budynku ZSS w 

Kępnie, podpisanie umowy na dotację na wyposażenie bloku operacyjnego) 

 Dyrektor SPZOZ w Kępnie poinformował zarząd o złożeniu jednocześnie wypowiedzenia 

przez 6 lekarzy anestezjologów. Dyrektor prowadzi z lekarzami rozmowy odnośnie powodów 

wypowiedzenia.  

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: 

Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu.  
 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

  

 Informacja na temat przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela 

mianowanego. W terminie do 30 czerwca do Zarządu Powiatu Kępińskiego wpłynęły 3 wnioski o 

przeprowadzenie egzaminów na kolejny stopień awansu - nauczyciela mianowanego: 

           

 Pani M. L – nauczycielki fizyki w ZSP Nr 2 w Kępnie 

 Pani J. R – nauczycielki języka angielskiego i oligofrenopedagogiki w ZSS w Słupi 

 Pani P. H – nauczycielki prowadzącej zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w ZSS w Słupi 

 

W oparciu o upoważnienia wydane przez Starostę Kępińskiego naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu 

dokonał analizy formalnej złożonych wniosków. Wszystkie wnioski spełniały wymagania określone w 
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rozporządzeniu o awansie zawodowym nauczycieli. W związku z powyższym Zarząd Powiatu uchwałami 

z dnia 6 lipca powołał komisje do przeprowadzenia stosownych postępowań egzaminacyjnych. 

Posiedzenia komisji odbyły się w dniu 23 lipca 2018 r. Wszystkie osoby zdały egzaminy na kolejny 

stopień awansu zawodowego. Na tym pracę komisji egzaminacyjnych zakończono. Zarząd zapoznał się z 

protokołami i dokumentacja konkursową. Dokumentację z przeprowadzonych postępowań przekazana 

zostanie do Wydziału Edukacji i Sportu. 

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

przekazujące kserokopię postanowienia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w sprawie przedstawionego przez SPZOZ programu 

dostosowawczego i analizy ryzyka do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 

czerwca 2012r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Postanowienie WPWIS w Poznaniu stwierdza, iż 

SPZOZ w Kępnie nie spełnia szeregu wymagań określonych w powyższym rozporządzeniu, co 

ma znaczny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. W związku z powyższym wszystkie wskazane 

w postanowieniu braki powinny być w możliwie jak najkrótszym terminie wykonane. Zarząd 

pozytywnie opiniując program dostosowawczy SPZOZ ( posiedzenie zarządu z dnia 19 czerwca 

2018r.) zobowiązał się do współfinansowania dostosowania placówki odpowiednio do 

przywoływanych przepisów, aby była ona w pełni bezpieczna dla pacjentów. Program 

dostosowawczy będzie systematycznie wprowadzany w życie.   

 

 Notatkę służbową dotyczącą spotkania w Gminie Trzcinica w sprawie ustalenia kolejności 

wykonywania prac w pasie drogi powiatowej Nr 5692P w związku z otrzymaniem przez gminę 

dofinansowania na kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej oraz budowę gazociągu. Na 

spotkaniu ustalono, że w pierwszej kolejności w pasie drogi powiatowej posadowiony zostanie 

gazociąg a w roku 2019 gmina przystąpi do budowy kanalizacji sanitarnej. W związku z tym, iż 

przy przebudowie powyższej drogi powiatowej zaprojektowana została również na niewielkim 

odcinku kanalizacja deszczowa, powiat przystąpi do jej budowy równocześnie z pracami 

kanalizacyjnymi, aby uniknąć niszczenia nawierzchni po jej odtworzeniu. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.  

 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośba o udzielenie informacji, czy w bieżącym roku planowane 

są do zrealizowania jakiekolwiek prace remontowo- modernizacyjne na drogach powiatowych w 

Gminie Trzcinica oraz z pytaniem czy planowane jest wykonanie modernizacji lub remontu 

jakiegokolwiek fragmentu drogi powiatowej Mroczeń – Laski – Trzcinica. W 2018r. na terenie 

Gminy Trzcinica zostały wykonane w ramach prac modernizacyjnych trzy nakładki bitumiczne na 

odcinkach dróg Trzcinica – Piotrówka, Pomiany – Kuźnica Trzcińska oraz Ignacówka Trzecia- 

Wodziczna, w związku z powyższym zarząd nie planuje wykonania kolejnych prac drogowych. 

Wójt Gminy Trzcinica zostanie również poinformowany o decyzji zarządu w sprawie aplikowania 

do PRGiPID o dofinansowanie na przebudowę odcinka drogi powiatowej relacji Trzcinica- 

Laski. 

 

 Pismo Kierownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej kierowane do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, przekazane do wiadomości zarządu w związku z kontrolą 

przeprowadzona przez PCPR w sprawie zaleceń pokontrolnych. Kierownik w piśmie informuje, 

że zalecenia pokontrolne zostaną w większości zrealizowane. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 

 Pismo Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarocina do członków Stowarzyszenia 

Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11 informujące o wystąpieniu Gminy Jarocin z 

powyższego stowarzyszenia. Powodem wystąpienia jarocińskiego samorządu ze struktur 

organizacji są działania inicjowane przez prezesa stowarzyszenia, które w opinii autorów pisma 

odbiegają od standardów. Są działaniami o charakterze politycznym, w których Gmina Jarocin 

nie będzie brała udziału m.in. blokada drogi w Pile czy negatywna kampania bilbordowa w 

Warszawie z hasłami „obojętność” i „bezczynność”. W dniu 8 września 2015r. droga krajowa 

S11 została wpisana do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020. W 

2015r. samorządowcy obawiali się, że nowy rząd zepchnie inwestycję na dalszy plan, jednak 

stało się odwrotnie. Obecnie GDDKiA prowadzi konsultacje dotyczące dalszego przebiegu trasy. 

Stanowi to znaczny postęp w porównaniu do działań poprzedniego rządu.  Zarząd przyjął 

informację do wiadomości i rozważy zasadność dalszego członkostwa Powiatu Kępińskiego w 
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stowarzyszeniu biorąc pod uwagę zarówno powyższe informacje jak i fakt kontynuacji budowy 

drogi potwierdzonej przez premiera.  

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie w sprawie zwiększenia o 

kwotę 13 000,00zł planu finansowego wydatków na 2018 r. Wniosek motywowany jest 

koniecznością przystosowania dodatkowej Sali lekcyjnej na pracownie komputerową. Środki 

zostaną przeznaczone na wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej podłączenie 25 

komputerów. W roku szkolnym 2018/2019 w wyniku przeprowadzonej rekrutacji dokonano 

naboru do 1,5 oddziału w zawodzie technik informatyk. Realizacja programów nauczania w 

technikum wymaga w większości korzystania z pracowni komputerowych. Posiadane sale mają 

za mało stanowisk komputerowych w stosunku do potrzeb. Sprzęt komputerowy zostanie 

zakupiony w ramach posiadanych środków kosztem rezygnacji z innych pomocy dydaktycznych. 

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

 Sprawozdanie częściowe za okres od 01.01.2018r. – 30.06.2018r. z wykonania zadania 

publicznego przez Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem. 

Sprawozdanie zostało skontrolowane pod względem merytorycznym przez PCPR i wydział 

ZPPP, pod względem prawidłowości rozliczenia finansowego przez wydział FN. Zarząd 

zapoznał się z dokumentami i zatwierdził sprawozdanie 

 

 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w odpowiedzi na propozycję zarządu w sprawie 

dofinansowania realizacji zadań drogowych na terenie Miasta i Gminy Kępno (protokół z dnia 28 

czerwca 2018r.). Pismo wnosi, że Gmina Kępno zawsze deklarowała swój udział finansowy i 

pomoc w realizacji zadań inwestycyjnych poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców w 

szczególności takich jak budowa chodników, ścieżek rowerowych czy przejść dla pieszych. Ze 

strony gminy nigdy nie padały zapewnienia o dofinansowaniu bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych ani doraźnych remontów. Stąd środki zaplanowane na przebudowę ul. Dworcowej 

zostaną przesunięte w budżecie miasta na inne zadania inwestycyjne. Burmistrz zwraca się z 

pytaniem czy ul. Dworcowa znajdzie się w planach inwestycyjnych na 2019r. i czy gmina ma 

uwzględnić dofinansowanie zadania w projekcie budżetu na 2019r. Decyzją Zarządu Powiatu 

Kępińskiego przebudowa ulicy Dworcowej w Kępnie zostaje przesunięta do realizacji na lata 

następne. W związku z powyższym oraz deklaracją Pana Burmistrza przedstawioną w piśmie w 

sprawie udziału finansowego i pomocy w realizacji zadań inwestycyjnych poprawiających 

bezpieczeństwo mieszkańców w szczególności takich jak budowa chodników, ścieżek rowerowych 

czy przejść dla pieszych, zarząd zwróci się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy 

Kępno na rok 2019 środków na wsparcie realizacji inwestycji przebudowy drogi Myjomice - 

Ostrówiec w szczególności na budowę chodnika. 

 

 Pismo Prezesa Zarządu Spółki Wodociągi Kępińskie w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie  

prośby o kontrolę stanu studzienek kanalizacyjnych ulokowanych w drogach powiatowych na 

terenie gmin ich regulację i naprawę nawierzchni po regulacji, jeżeli będzie to konieczne. Pismo 

informuje, że powstałe uszkodzenia są wynikiem niedostatecznie wykonanej, przez firmy 

drogowe podbudowy- złe zagęszczanie w bezpośrednim sąsiedztwie studni kanalizacji sanitarnej, 

co przy dużym tonażu i natężeniu ruchu powoduje pękanie nawierzchni i konstrukcji drogi. 

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. 

 

 Opinię Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie sprawozdania częściowego za okres 

od 1 stycznia do 30 czerwca z realizacji zadania publicznego przez Caritas Diecezji Kaliskiej w 

zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem. W 

opinii PCPR sprawozdanie częściowe nie może zostać zaakceptowane. Zarząd zapoznał się z 

opinią.  

 

 Uzupełnienie opinii z punktu powyżej w sprawie sprawozdania POIK złożonego do PCPR. Pismo 

informuje, że kierownik POIK złożył dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia do sprawozdania w 

dniu 30 lipca 2018r. Sprawozdanie zostaje zaakceptowane przez PCPR z zastrzeżeniami. Zarząd 

zapoznał się z opinią i zaakceptował sprawozdanie. 
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 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego, po przeprowadzonej kontroli w zakresie 

oceny prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji ceowej udzielonej Powiatowi 

Kępińskiemu z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego polegającego na 

prowadzeniu szkoły, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 

sprzęt. Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym i przekazał je do Wydziału Edukacji i 

Sportu oraz komórki kontroli wewnętrznej. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

 Na posiedzeniu uchwał nie podjęto 

 

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 


