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PROTOKÓŁ Nr 152.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 9 października 2018 roku o godz. 11:00  

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- starosta podsumował inwestycje zrealizowane z udziałem 

środków zewnętrznych przez Powiat Kępiński w kadencji 2014-2018) 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego 

dyrektorom szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kępiński.  

III. W punkcie trzecim wicestarosta przedstawiła i omówiła 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 uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych 

z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2019. 
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 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego. 

 

Sprawa dotyczy gminy Trzcinica, która przekazała Powiatowi Kępińskiemu w sierpniu 2018r. nieruchomość na cele 

poszerzenia drogi powiatowej i zwróciła się z prośbą o powrotne przekazanie nieruchomości w związku z 

posadowieniem na niej infrastruktury kanalizacyjnej w postaci przepompowni ścieków komunalnych.   

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie, dokumenty zostaną przedłożone Przewodniczącemu 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na kolejnej sesji.  

 

 Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Kępińskiego  

 

Uchwała została przedyskutowana przez Radnych Rady Powiatu Kępińskiego na debacie w dniu 19 września 2018r. 

i 2 października 2018r. W związku z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Wielkopolskiego w stosunku do 

zapisów statutowych innych samorządów, a które to zapisy znajdują się również w naszym projekcie Statutu, Zarząd 

proponuje wykreślenie z projektu Statutu Powiatu Kępińskiego tych zapisów, co, do których Wojewoda stwierdził, iż 

naruszają prawo. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie za okres od 1 stycznia 2017r. 

do 31 grudnia 2017r. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem i przekazał je na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na najbliższej sesji. 

 

 Zarząd dokonał analizy realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 i zgodnie z art. 

11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 966) . Zarząd 

skierował informację do Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na 

najbliższej sesji.  

 

 Sprawozdania z wykonania prac przy obiekcie zabytkowym, na które została udzielona dotacja 

przez Powiat Kępiński (rozliczenie umowy nr ZPPP.032.4.2018 z dnia 26.04.2018r. zawartej z 

Parafią Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie). Sprawozdanie 

zostało skontrolowane pod względem merytorycznym i finansowym przez wydziały merytoryczne. 

Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie.    

 

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

wyrażenie zgody na zwiększenie wymiaru godzinowego dodatkowego zatrudnienia w Ośrodku 

Medycznym „Medika” w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 52, na które uzyskał zgodę Zarządu 

Powiatu Kępińskiego decyzją z dnia 19 października 2017r. Pracę w ramach dodatkowego 

zatrudnienia dyrektor będzie świadczył we wtorki od godz. 18: 00 – 21: 00. Pismo wnosi, iż 

dodatkowe zatrudnienie nie będzie kolidować z obowiązkami dyrektora SPZOZ. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie pod warunkiem, że zwiększenie zatrudnienia w żaden sposób nie 

będzie kolidować ani zaburzać obowiązków dyrektora SPZOZ. 

 

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

nowego mieszkańca Domu. 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. 

 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośbą o przedstawienie propozycji wkładu własnego do 

realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej relacji Mroczeń- Laski – Trzcinica w 

przypadku otrzymania dofinansowania. Koszt całkowity budowy ścieżki rowerowej przy 

wnioskowanym odcinku drogi wynosi zgodnie z wartością kosztorysową 917 153,53zł. Wniosek 

złożony do PGiPID do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego opiewa na całkowita kwotę w 

wysokości 9 477 019,46zł za ok. 2,5 km drogi, z czego planowana dotacja wynosi 3 000 000,00zł. 

Pozostała kwota w wysokości 6 477 019,46zł to środki do zapewnienia po stronie samorządu 
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powiatowego. Zarząd Powiatu Kępińskiego proponuje dofinansowanie realizacji zadania przez 

Gminę Trzcinica w wysokości 2 000 000,00zł.  

 

 Pismo Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „O-Środek” z prośbą o pomoc w sprawie zapewnienia 

nieodpłatnego dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka. 

Zarząd dyskutował o możliwościach pomocy w zapewnieniu bezpłatnego dojazdu zarówno do 

mieszkań jak i do instytucji. Do nowego właściciela działek zostanie wystosowane pismo z prośbą 

o spotkanie i rozważenie możliwości zamiany działek w sposób zapewniający dojazd do posesji i 

instytucji. 

 

 Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z prośbą o wyrażenie zgodny na 

zagospodarowanie II piętra w budynku przy ul. Sinkiewicza 26 na cele statutowe i działalność 

Centrum, poprzez przeniesienie składnicy akt PCPR i PZOON oraz utworzenie mieszkań 

chronionych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie w odniesieniu do przeniesienia składnicy akt na II piętro. Negatywnie zaopiniowano 

pomysł adaptacji II piętra budynku na mieszkania chronione.  

 

 Zawiadomienie Wójta Gminy Łęka Opatowska w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 

geodezyjnym Opatów w sąsiedztwie ulicy Bolesławieckiej oraz w obrębie geodezyjnym 

Siemianice w miejscowości Klasak w gminie Łęka Opatowska. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. Wnioski do planu mogą być składane w terminie do 21 dni od dnia otrzymania 

niniejszego zawiadomienia.  

 

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

przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w III kwartale 2018 

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

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie 

najważniejszych kosztów ekspertyzy technicznej z dnia 3 lipca 2018r. Po dokonaniu wizji lokalnej 

na ternie ZSS Słupia przez firmy elektryczną, montażu czujek dymowych oraz budowlaną 

szacowany koszt wykonania zaleceń ekspertyzy szacowany jest na kwotę między 150 000,00- 

200 000,00zł. Na chwilę obecną nie można uszczegółowić kosztów z uwagi na to, iż, szkoła nie 

posiada dokumentacji technicznej ani szczegółowego kosztorysu. Dyrektor wnosi, że szkoła do 

chwili obecnej nie prowadziła remontów a takim zakresie, leżało to zawsze po stronie organu 

prowadzącego. Zarząd zdecydował o zaplanowaniu środków na wykonanie zaleceń ww. 

dokumentu po złożeniu przez Panią Dyrektor odpowiedniego wniosku o ich zabezpieczenie w 

budżecie powiatu na 2019r.  

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie z prośbą o wygospodarowanie środków w 

budżecie powiatu na podniesienie wynagrodzeń pracowników. Prośba spowodowana jest 

zwolnieniem się wciągu ostatnich trzech miesięcy 3 pracowników z uwagi na zbyt niskie 

wynagrodzenia wynoszące netto w przedziel od 1664zł – 1950zł. Dyrektor zwraca się z prośbą o 

środki na podwyższenie wynagrodzeń średnio w kwocie 300zł na pracownika i 500zł na kadrę 

kierowniczą. Zarząd zaopiniował prośbę o podwyżki wynagrodzeń pracowników pozytywnie w 

proponowanej przez Panią Dyrektor wysokości. 

 

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

października 2018r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów 

wynosi 32 osoby. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

 Uchwała Nr 286.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 października 2018r. w sprawie 

przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński. 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Na posiedzeniu nie wniesiono wniosków i wolnych głosów.  
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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 


