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PROTOKÓŁ Nr 151.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 25 września 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 w sprawie konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy na przebudowę 

drogi Mikorzyn- Krążkowy z firmą STRABAG oraz z jednostką dotującą UMWW do dnia 30 

października 2018r. Wykonawca z uwagi na pojawiające się na bieżąco problemy z 

dokumentacją projektową i roboty dodatkowe wnioskował o wydłużenie terminu realizacji 

zadania. Zarząd wystąpił do UMWW z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie realizacji 

zadania.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii 

do projektu Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 

 

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

   

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu  

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie, dokumenty zostaną przedłożone Przewodniczącemu 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na kolejnej sesji.  

 
 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 
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 Informację na temat przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela 

mianowanego. W terminie do 27 września br. do Zarządu Powiatu Kępińskiego wpłynął wniosek 

o przeprowadzenie egzaminu na kolejny stopień awansu - nauczyciela mianowanego: 

           

 Pani P. Ś – nauczycielki oligofrenopedagogiki w ZSS w Słupi 

 

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

dokonał analizy formalnej złożonego wniosku. Wniosek spełnił wymagania określone w rozporządzeniu 

o awansie zawodowym nauczycieli. W związku z powyższym Zarząd Powiatu uchwałą z dnia 5 września 

powołał komisję do przeprowadzenia stosownego postępowania egzaminacyjnego. Posiedzenie komisji 

odbyło się w dniu 21 września 2018 r. Egzamin na kolejny stopień awansu zawodowego został zaliczony 

pozytywnie. Na tym pracę komisji egzaminacyjnej zakończono. Zarząd zapoznał się z protokołem i 

dokumentacją konkursową. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania przekazana zostanie do 

Wydziału Edukacji i Sportu. 

 

 Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Sprawozdanie przedstawia 

działalność prowadzoną przez placówkę w 2017r. w podziale na działalność pielęgnacyjno-

opiekuńczą, zespół terapeutyczno-opiekuńczy, działalność kulturalno-oświatową i terapeutyczną, 

działalność socjalną, liczbę mieszkańców z uwzględnieniem struktury wiekowej i wykorzystania 

miejsc, strukturę zatrudnienia i szkolenia pracownicze, budżet, inwestycje, remonty, zakupy. 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady 

Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na Sesji Rady Powiatu Kępińskiego w miesiącu 

październiku.   

 

 Pismo Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Kępnie z prośbą o decyzję zarządu w sprawie 

dalszych działań prawnych względem lokatorki wynajmującej lokal mieszkalny w budynku 

Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego. Lokatorka od wielu lat nie 

reguluje czynszu a egzekucja tych należności jest bezskuteczna. Obecnie kwota do zapłaty objęta 

nakazami płatniczymi i postępowaniem egzekucyjnym wynosi ok. 48 000,00zł. Zarząd 

zdecydował o rozpoczęciu procedury eksmisji lokatorki. 

 

 Pismo mieszkańców ul. Wrocławskiej w Kępnie mieszkających w rejonie ulicy stanowiącej zjazd 

do restauracji AWRA z prośbą o wykonanie renowacji z wykonaniem nawierzchni utwardzonej 

przepustu na rowie melioracyjnym w miejscu styku działek nr 235/1 i 235/2. Istniejący przepust 

jest całkowicie zamulony nie posiada przyczółku od strony napływu wody a nawierzchnia nie jest 

utwardzona. Obecny stan przepustu powoduje utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców 

działek przyległych oraz dalej położonych domów jednorodzinnych. UMiG Kępno wykonał 

utwardzony odcinek drogi od ul. Wrocławskiej do granicy przedmiotowego przepustu. Dalszą 

modernizację wstrzymuje fatalny stan przepustu. Zarząd dyskutował w sprawie i zdecydował  

o konieczności wykonania prac. Pismo zostało przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg w 

Słupi pod Kępnem celem podjęcia działań mających na celu realizację wniosku. 

 

 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Nasze Dzieci – „Bezpieczne 

Interneciaki”. Zarząd po kontroli merytorycznej i finansowej przez wydziały merytoryczne 

zatwierdził sprawozdanie.  

 Pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie z informacją o 

prewencyjnej akcji społecznej „Czad i ogień”, której celem jest propagowanie wiedzy z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego powiatu. 

Komendant zwraca się z prośbą o wsparcie akcji poprzez sfinansowanie zakupu kilkudziesięciu 

czujników tlenu węgla, które trafiając do mieszkańców powiatu w znaczny sposób poprawią 

bezpieczeństwo w budynkach mieszkalnych gdzie statystycznie dochodzi do największej ilości 

pożarów – 80%. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie, zakup czujek zostanie sfinansowany ze 

środków przeznaczonych na ochronę środowiska.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

 Uchwała Nr 285.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie 

terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu Współpracy Powiatu 

Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 



Strona 3 z 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2019. 

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 


