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PROTOKÓŁ Nr 144.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 20 sierpnia 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 -nieobecna 

3. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu - nieobecna 

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 – NOVUM- ostateczna decyzja w sprawie prawidłowej 

realizacji umowy na dostawę energii, informację nt. pisma firmy STRABAG, które wpłynęło do 

Starostwa Powiatowego w sprawie roszczenia o dodatkowe środki) 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego zmieniająca uchwałę zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 

151.V.2017 z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zasad prowadzenia skonsolidowanych rozliczeń 

podatku od towarów i usług przez Powiat Kępiński,  

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Łęka Opatowska na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do 

roku 2025”, 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony 

Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie zabudowanej działki nr 1924/1 położonej w Kępnie, 

przy ul. Sinkiewicza 26a stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego. 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do składania 

oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy 

Społecznej w Rzetni 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie 

zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego 

nieobecności 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego 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 
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kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018. 

 

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. 

 

 

 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 
 

Uchwała ponownie nie została uzgodniona przez Związek Zawodowy Oświata w Katowicach. Po wprowadzeniu 

zmian do projektu uchwały po pierwszej negatywnej opinii jednego z trzech związków, dokument został 

zmodyfikowany i ponownie przesłany do uzgodnienia. W odpowiedzi Związek Zawodowy Oświata w Katowicach nie 

uzgodnił projektu uchwały wnosząc kolejne zastrzeżenia dotyczące sposobu wyliczenia i podziału środków na wzrost 

dodatków wynagrodzeń nauczycieli. Pozostałe związki zawodowe zrzeszające nauczycieli tj. ZNP i Solidarność nie 

wniosły uwag do projektu. Zarząd po zapoznaniu się ze stanowiskiem wydziału merytorycznego oraz Biura 

Prawnego zdecydował o przekazaniu uchwały pod obrady rady po uprzednim omówieniu projektu dokumentu na 

posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Powiatu Kępińskiego. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/248/2018 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według 

algorytmu w 2018 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia 

w całości lub w części - łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstąpienia w całości od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady powiatu 

Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

 

 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 

dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
 

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

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 Uchwała Rady Powiatu w sprawie przekazania skargi według właściwości. 
 

Uchwała przekazana do wiadomości zarządu – dotyczy skargi mieszkanki Kępna kierowana do 

Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego na nierzetelność przedstawionej dokumentacji 

odzwierciedlającej stan prawny użytkowania wieczystego nadanego przez Wojewodę Wielkopolskiego 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

 Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie 

dofinansowania introdukcji zwierzyny drobnej – głownie bażantów ze środków pochodzących z 
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kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Proponowana kwota dofinansowania na zakup bażantów 

to kwota w wysokości 5800,00 zł (29zł/ szt.) zabezpieczone jest w rozdziale 90008 Ochrona 

różnorodności biologicznej i krajobrazu. Ilość przekazywanych bażantów będzie proporcjonalna 

do powierzchni dzierżawionych obwodów łowieckich- Koło Diana- 61 szt., Koło Jeleń w 

Rychtalu – 59 szt., Koło Hubert w Bralinie – 20 szt., Koło Knieja w Kępnie – 42 szt., Koło 

Jaźwiec w Katowicach – 18 szt. Zarząd wzorem lat ubiegłych wyraził zgodę na dofinansowanie 

zakupu bażantów.   

 

 Pismo Sołtysa wsi Czermin z prośbą o wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi 

powiatowej w miejscowości Czermin w kierunku miejscowości Marcinki. Sołtys informuje o 

pogorszeniu stanu nawierzchni z uwagi na bardzo duże natężenie ruch zarówno osobowego jak i 

ciężarowego. Kierowcy samochodów ciężarowych ignorują znaki drogowe i zjeżdżając z drogi 

S8 kierują się w stronę powiatu ostrzeszowskiego droga przez Marcinki. Zarząd zaopiniował 

prośbę pozytywnie. Nakładka zostanie wykonana w miejscach gdzie nawierzchnia asfaltowa jest 

w najgorszym stanie. Realizacja zadania zajmie się Powiatowy Zarząd Dróg.  

 

 Pismo Wójta Gminy Bralin, informujące o stanie studzienek kanalizacji sanitarnej ulokowanych 

w drogach powiatowych na terenie gminy Bralin. Wójt informuje, ze studzienki kanalizacji 

sanitarnej ulokowane w drogach powiatowych na terenie gminy Bralin zostały skontrolowane, ich 

stan jest dobry. Jedynie kilka studzienek wykazuje pierwsze niewielkie skutki intensywnego 

użytkowania, ich stan jednak nie wymaga regulacji lub naprawy i nie wpływa negatywnie na 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zarząd przyjął informacje do wiadomości.  

 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośbą o przekazanie w formie darowizny fragmentu działki nr 

276/1 położonej w miejscowości Trzcinica, która została omyłkowo przekazana aktem 

notarialnym w dniu 17.11.2017 r. Powiatowi Kępińskiemu przez Gminę Trzcinica. Na 

przedmiotowej części nieruchomości w ramach realizowanej przez Gminę Trzcinica inwestycji, 

zostały posadowione urządzenia infrastruktury kanalizacyjnej w postaci przepompowni ścieków 

itp. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie z zastrzeżeniem poniesienia przez Gminę Trzcinica 

kosztów niezbędnych do przekazania nieruchomości. 

 

 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiego Związku Pracodawców Szpitali 

Powiatowych w sprawie protestu przeciwko niekorzystnej dla wielkopolskich szpitali 

powiatowych metodzie przydzielania środków. Szpitale staja przed wyborem drastycznego 

ograniczenia liczby usług medycznych albo znacznego zadłużania szpitali. Nowy system 

finansowania nie kompensuje szpitalom skutków wprowadzania nowych przepisów płacowych, 

dramatycznego braku personelu, zwłaszcza lekarzy i pielęgniarek wymuszających ciągły wzrost 

wynagrodzenia, odgórnego wzrostu wynagrodzeń wybranych grup zawodowych i żądań 

płacowych innych zawodów. Wielkość kontraktów NFZ nie równoważy rosnących lawinowo 

kosztów funkcjonowania szpitali powiatowych. Członkowie walnego zgromadzenia apelują do 

NFZ o podjęcie dialogu w celu natychmiastowego zwiększenia środków finansowych na leczenie 

pacjentów szpitali powiatowych. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

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

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

osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje 

 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej z prośbą o bezpłatne przeniesienie praw własności do działki nr 

1257/7 sąsiadującej z działką Caritas Diecezji Kaliskiej nr 1257/9. Caritas Diecezji Kaliskiej 

korzystał już wcześniej z działki 1257/7 w formie użyczenia zgodnie z umową z dnia 13 sierpnia 

2015r. Powyższa umowa wygasła z dniem 12 sierpnia 2018. Zarząd nie wyraził zgody na 

bezpłatne przeniesienie praw własności do działki nr 1257/7. Pozytywnie zaopiniowano użyczenie 

działki. Sprawa zostanie skierowana do wydziału merytorycznego celem przygotowania 

stosownych dokumentów.  

 

 Wniosek Caritas Diecezji Kaliskiej z prośbą o przycięcie drzew, które rosną na działce nr 1257/7 

będącej własnością Powiatu Kępińskiego sąsiadującej z działką nr 1257/9 – własnością Caritas 
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Diecezji Kaliskiej. Pismo wnosi, iż gałęzie drzew pochylają się na budynek, w którym mieszczą 

się WTZ-ty oraz POIK i stwarzają zagrożenie dla budynku i osób w nim przebywających. Zarząd 

przekaże sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg celem dokonania przycinki drzew. 

 

 Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem dotyczące wstępnej koncepcji i zakresu 

opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 5600P na 

odcinku Osiny- Kępno. Zarząd po przeanalizowaniu zaakceptował wstępne założenia 

dokumentacji projektowej. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie przystąpi do przygotowywania 

postępowania przetargowego.   

 

 Pismo mieszkańca Gminy Kępno z prośbą o wsparcie finansowe zawodów biegów górskich 

UTMB- Ultra Trial du Mont Blanc, w których weźmie udział, jako jedyny reprezentant Powiatu 

Kępińskiego. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie do wysokości 500,00zł. Za kwotę 

wnioskodawca zakupi sprzęt lub wyposażenie niezbędne do startu w zawodach.  

 

 Pismo Prezesa Spółki Wodociągi Kępińskie, które jest odpowiedzią na pismo Zarządu Powiatu 

Nr BZ.0022.38.2017 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zwolnienia DPS RZETNIA z opłat za 

wprowadzanie ścieków komunalnych do urządzeń kanalizacyjnych, z prośbą o przesłanie wzoru 

porozumienia z zamiarem doprowadzenia do podpisania go strony. Zarząd ponownie prześle 

projekt porozumienia do spółki celem sfinalizowania sprawy. 

  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

 Uchwała Nr 273.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 sierpnia 2018r. zmieniająca 

uchwałę zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 151.V.2017 z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zasad 

prowadzenia skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kępiński,  

  Uchwała Nr 274.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie 

zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łęka Opatowska na lata 2018-

2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”. 

 Uchwała Nr 275.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie 

oddania w użyczenie na czas nieokreślony Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie 

zabudowanej działki nr 1924/1 położonej w Kępnie, przy ul. Sinkiewicza 26a stanowiącej 

własność Powiatu Kępińskiego. 

 Uchwała Nr 276.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 

 

 Uchwała Nr 277.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego nieobecności 

 

 Uchwała Nr 278.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 sierpnia 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. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Na posiedzeniu nie wniesiono wniosków i wolnych głosów.  

 

Na tym posiedzenie zakończono 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 



Strona 5 z 5 

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 


