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PROTOKÓŁ Nr 146.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 30 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  

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 –odbiór sprzętu i wyposażenia w SPZOZ, uregulowanie 

należności przez Caritas Diecezji Kaliskiej) 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego 

dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Kępiński. 

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

 Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 
 

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

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

 Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze 2018 roku. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady 

Powiatu Kępińskiego.  

 

 Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych za I półrocze 2018 roku. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie 

przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu Kępińskiego.  
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 Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 

i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem 

założycielskim jest Powiat za I półrocze 2018 roku uwzględniającą w szczególności stan 

należności i zobowiązań: 

a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

b) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Kępińskiego.  

 

 Sprawozdanie stowarzyszenia „Jesteśmy dla Ciebie” z realizacji zadania publicznego pn. 

„Wycieczka do ogrodu zoologicznego- Wrocław”. Sprawozdanie zostało sprawdzone przez 

wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym i finansowym. Zarząd po zapoznaniu się z 

dokumentami zaakceptował sprawozdanie.  

 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica przekazujące zestawienie wniesionych potrzeb i uwag 

dotyczących przejścia dla pieszych w miejscowości Kuźnica Trzcińska- rozwiązanie nie 

satysfakcjonuje mieszkańców, prośby o wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości 

Wodziczna w okolicy przystanku autobusowego. Zarząd zdecydował o przekazaniu sprawy do 

dyrektora PZD celem ustalenia z Wójtem terminu spotkania i omówienia powyższych spraw. 

 

 Pismo Wójta Gminy Perzów w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie regulacji studzienek 

kanalizacyjnych ulokowanych w drogach powiatowych. Wójt informuje, że dokonano 

sprawdzenia stanu technicznego studzienek kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w pasach dróg 

powiatowych i na chwilę obecną nie stwierdzono degradacji w ich obrębach. Stan techniczny 

studzienek kanalizacyjnych na terenie gminy Perzów jest na bieżąco kontrolowany, w przypadku 

konieczności wykonania remontów urządzeń kanalizacyjnych będą one wykonywane w jak 

najkrótszym czasie, w ramach posiadanych zasobów finansowych. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.     

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z prośbą o 

zawarcie aneksu do kontraktu menadżerskiego z dnia 2 października 2017r. dotyczącego 

wynagrodzenia za wykonane zabiegi operacyjne w ramach działalności lekarskiej dyrektora w 

wysokości 11% kwoty wynikającej z procedury rozliczenia za pacjenta operowanego w ramach 

Kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie i nie 

wyraził zgody na zawarcie aneksu do kontraktu menadżerskiego. 

 

 Wniosek Radnej Rady Powiatu Kępińskiego złożony na XLV sesji Rady Powiatu Kępińskiego w 

sprawie zamontowania przy wjeździe do miejscowości Laski na drodze powiatowej nr 5692P 

sygnalizacji świetlnej z algorytmem sterowania w celu ograniczenia prędkości samochodów. 

Radna podnosi we wniosku, że natężenie ruchu samochodów osobowych i ciężarowych na drodze 

powiatowej w ostatnich latach znacznie się zwiększyło, a brawura i prędkość jazdy samochodów 

zagraża bezpieczeństwu pieszych, rowerzystów i samych kierowców. Dzieci uczęszczające do 

Zespołu Szkół w Laskach wielokrotnie przechodzą przez drogę w ciągu dnia będąc narażonymi 

na niebezpieczeństwo. Wniosek był składany do zarządu już wielokrotnie stąd kolejna prośba o 

jego pozytywne rozpatrzenie. Zarząd przekaże sprawę do PZD celem zaopiniowani możliwości 

zamontowania wnioskowanego oświetlenia i określenia kosztów zadania. Po uzyskaniu informacji 

zarząd podejmie dalsze decyzje.  

 

 Wniosek Radnej Rady Powiatu Kępińskiego złożony na XLV sesji Rady Powiatu Kępińskiego w 

sprawie wykonania dalszych prac remontowych i dokończenie nakładek bitumicznych na terenie 

gminy Trzcinica na drogach powiatowych: Trzcinica- Piotrówka, Pomiany – Kuźnica Trzcińska, 

Wodziczna – Ignacówka. 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 bieżącym roku zarząd nie planuje 

wykonania kolejnych nakładek na powyższych drogach. O kontynuacji zadań zdecyduje zarząd 

kolejnej kadencji. 

 

 W związku z wpływem wniosku Pani Patrycji Świątek, nauczycielki ZSS w Słupi pod Kępnem o 

wszczęcie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego i pozytywną 

ocenę formalną złożonej dokumentacji, zarząd postanowił wystąpić do Kuratorium Oświaty w 
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Poznaniu Delegatura w Kaliszu z pismem o wytypowanie przedstawiciela do udziału w pracach 

komisji egzaminacyjnej.  

 

 Pismo zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Myjomice- Ostrówiec w sprawie prośby o 

sfinansowanie transportu na VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze do miejscowości 

Wągrowiec, które odbędą się 15 września 2018r. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie do 

wysokości 500,00zł.  

 

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o zabezpieczenie w budżecie 

powiatu na rok 2018 środków w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem z przeznaczeniem na 

wsparcie wydatków bieżących związanych z zakupem i montażem klimatyzatorów oraz żaluzji 

zewnętrznych do okien w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. 

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi w sprawie prośby o wyrażenie zgody na 

przekazanie dla Caritas Diecezji Kaliskiej wartości niezamortyzowanych środków 

przeznaczonych na wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej- parkingu dla potrzeb Powiatowego 

Zarządu Dróg. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

 Uchwała Nr 279.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie 

przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kępiński. 

 

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 


