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  PROTOKÓŁ Nr 3.VI.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 6 grudnia 2018 roku o godz. 9:00  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu  

3. Renata Ciemny - Członek Zarządu 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu  

3. Grzegorz Hadzik – Wójt Gminy Trzcinica 

 

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: 

 Unieważnienie i ponowne ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w Osinach z uwagi na ofertę znacznie przewyższająca środki zabezpieczone w 

budżecie PZD, 

 Podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej z firmą TAURON, 

 Wizyta w SPZOZ- spotkanie z dyrektorem i wicedyrektorem, 

 Podpisanie aneksów do umów na dofinansowanie realizacji projektów z WRPO – cyfryzacja 

geodezji oraz przebudowa drogi Mikorzyn – Krążkowy,  

 Spotkanie z ks. proboszczem z Hanulina w sprawie ewentualnych dofinansowań do 

organizacji koncertów, 

 Spotkanie z przedstawicielami Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sprawie 

pomieszczenia na siedzibę koła w budynku przy ul. Sienkiewicza. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego 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 2019.  

W związku z projektem budżetu na 2019 rok należy przyjąć projekt powyższej uchwały z podziałem przyjętej w 

budżecie na powyższy cel kwoty oraz skierować go do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym 

nauczycieli działającym na terenie powiatu kępińskiego. Uchwałę omówił Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu. 
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 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego 

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

Kępiński.  

Uchwałę omówił Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu. Zarząd zdecydował o przyznaniu dyrektorom szkół i 

placówek dodatku w wysokości 400,00zł. 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego C entrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do podpisania, złożenia i realizacji w imieniu Powiatu 

Kępińskiego wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze 

ś r o d k ó w  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. 

,,Odrodzenie Feniksa w powiecie kępińskim, czyli wsparc i e  społeczne i zawodowe 

wychowanków opuszczających pieczę zastępczą” w ramach Działania 7.2. Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie 

społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i 

zdrowotne- projekty konkursowe 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu kępińskiego 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. 

 

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 na temat przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela 

mianowanego. W terminie do 29 października br. do Zarządu Powiatu Kępińskiego wpłynął 

wniosek o przeprowadzenie egzaminu na kolejny stopień awansu zawodowego - nauczyciela 

mianowanego: 

           

 Pani K. Siudy – nauczycielki teoretycznych przedmiotów zawodowych – budowlanych w 

ZSP Nr 2 

 

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 8 listopada 

powołał komisję do przeprowadzenia stosownego postępowania egzaminacyjnego. Posiedzenie komisji 

odbyło się w dniu 29 listopada 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. 

 

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

grudnia 2018r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów wynosi 28 

osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

 Sprawozdania Wydziału Edukacji i Sportu z realizacji funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 

szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński w 2018r. Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/141/2008 

Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. ustalona została wysokość środków na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli na poziomie 0,3% rocznej planowanej kwoty na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne. 

Zgodnie z §8 ust. 2 wymienionej uchwały, w terminie do 30 listopada dyrektorzy szkół złożyli 

roczne sprawozdania z realizacji funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W 2018r. na 

zasiłki zdrowotne wydano w poszczególnych placówkach następujące kwoty: 
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1. LO Nr 1 – 2 100,00 – 5 zasiłki 

2. ZSP Nr 1 - 8000,00 – 16 zasiłków 

3. ZSP Nr 2 – 1000,00 – 2 zasiłek 

4. ZSS – 4 500,00 – 9 zasiłków 

5. PPP – 1000,00 – 2 zasiłki 

Planowany odpis na 2018r. wynosił 29 050,00zł, wykorzystano kwotę 16 600,00zł (57,1%). 

Łącznie w szkołach przyznano 34 zasiłki. Zarząd zapoznał się i zaakceptował sprawozdanie.  

 Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego z prośbą o 

zabezpieczenie w budżecie powiatu środków w wysokości ok. 15 000,00zł na dodatkowe 

opłotowanie (wys. 4m, dł. 75mb) nowopowstałego obiektu sportowego. W związku z budową 

obiektu lekkoatletycznego podniesiony został poziom działki w związku, z czym opłotowanie od 

strony os. Wiosny Ludów przestało spełniać swoją funkcję. Ponadto jest to stare ogrodzenie 

betonowe, którego obecny stan techniczny wymaga wymiany. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. Środki na zadanie zostaną zabezpieczone w tegorocznym budżecie wraz ze środkami 

na wykonanie remontu budynku szatni przy boisku.   

 Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego z wnioskiem 

o zabezpieczenie w budżecie powiatu dodatkowych środków finansowych w wysokości 

43 000,00zł na przewidywane wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi w bieżącym 

roku. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica informujące o planowanej realizacji II etapu zadania pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu 

zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica” i związaną z 

inwestycją odbudową na całej szerokości drogi powiatowej przez miejscowość Trzcinica od Z 46 

do węzła 72 wg projektu technicznego. Gmina na zadanie pozyskała środki z WRPO. Część 

odcinka, na którym budowana będzie gminna kanalizacja została ujęta w projekcie przebudowy 

drogi na odcinku Laski – Trzcinica planowanej do realizacji przez Powiat Kępiński w ramach 

PRGiPID. W związku z powyższym może wystąpić podwójne finansowanie ze środków 

zewnętrznych dla jednego odcinka drogi. Wójt zwraca się z prośbą o zrealizowanie odcinka 

kanalizacji deszczowej ujętej w projekcie samorządu powiatowego od studni 15 -16 – ok. 35mb 

w roku 2019 przed rozpoczęciem odbudowy nawierzchni drogowej przez gminę Trzcinica. 

Decyzją zarządu pokrywający się odcinek nawierzchni jezdni do odtworzenia w ramach obydwu 

inwestycji odtworzy Powiat Kępiński po wybudowaniu kanalizacji deszczowej.  

 

 Zarząd dyskutował z Wójtem Gminy Trzcinica – obecnym na posiedzeniu o wysokości środków, 

które gmina zamierza przeznaczyć na partycypację w kosztach realizacji inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki 

Buczek na odcinku od km 5+113,15 do km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w 

gminie Trzcinica”. Ustalono, że gmina Trzcinica przeznaczy na dofinansowanie zadania kwotę 

stanowiącą różnicę wartości brutto budowy ścieżki rowerowej a dofinansowaniem z PGiPID. 

Obecnie zgodnie z kosztorysem inwestorskim jest to kwota w wysokości ok 630 000,00zł. 
Ostateczna wartość wkładu gminy Trzcinica w realizację zadania zostanie określona po 

rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, którego ogłoszenie planowane jest na styczeń 

2019r.  

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie w sprawie zimowego utrzymania dróg w 

Powiecie Kępińskim w sezonie ZIMA 2018/2019. Pismo wskazuje podmioty, które będą 

zajmowały się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie wszystkich gmin. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości. 

 

 Decyzję Nr OŚ-203/18 Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa umarzająca w 

całości postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, że wody rzeki Pomianki na 

odcinku od km 0+000 do km 21 + 200 przepływającej przez tereny wsi Opatów, Szalonka, Łęka 

Opatowska, Stogniew, Raków, Laski, Marianka Siemieńska, Kuźnica Trzcińska, Trzcinica i 

Smardze oraz grunty pokryte wodami tej rzeki stanowiące własność Skarbu Państwa, z dniem 30 

lipca 2005 roku przeszły w trwały zarząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zarząd 

przyjął decyzję do wiadomości.  
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 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z informacją, że nie będzie 

możliwym wykonanie w bieżącym roku przeniesienia archiwum PCPR na II piętro budynku z 

przyczyn technicznych - konieczność wycięcia starych rur centralnego ogrzewania, które obecnie 

ogrzewają parter i I piętro budynku. Dyrektor zwraca się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie 

powiatu na 2019r. środków na wykonanie przepięcia i połączenia ogrzewania całości budynku w 

jeden obieg. W związku z rezygnacją zadania przeniesienia archiwum w bieżącym roku PCPR 

zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie z oszczędności tegorocznego budżetu 

urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach PCPR. Prace montażu klimatyzacji rozpoczęłyby 

się w bieżącym roku a zakończone zostałyby w 2019r. Zarząd zdecydował o zabezpieczeniu 

środków na prace dotyczące, CO w budżecie powiatu w 2019r. w zadaniu inwestycyjnym 

dotyczącym modernizacji budynku PCPR. W odniesieniu do prośby o wyrażenie zgody na 

wykonanie z oszczędności tegorocznego budżetu jednostki urządzeń klimatyzacyjnych w 

pomieszczeniach PCPR opinią zarządu klimatyzacja powinna zostać wykonana kompleksowo w 

całym budynku. W związku z powyższym w budżecie na 2019r. zostaną zabezpieczone środki na 

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej montażu urządzeń 

klimatyzacyjnych w całym obiekcie. 

 

 Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z prośbą o autopoprawkę do uchwały 

zarządu w sprawie przyjęcie projektu budżetu na 2019r. dotyczącą zwiększenia dochodów oraz 

wydatków Domu Pomocy Społecznej. Zmiany związane z koniecznością zabezpieczenia 

środków na catering żywieniowy, wynagrodzenia osobowe pracowników. Zarząd zaopiniował 

prośbę pozytywnie. Zmiany zostaną wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji Rady Powiatu 

Kępińskiego. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 5.VI.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie 

przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kępiński.  

 Uchwała Nr 6.VI.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego C entrum Pomocy Rodzinie w Kepnie oraz 

Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do podpisania, złożenia i 

realizacji w imieniu Powiatu Kępińskiego wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego 

współfinansowanego ze ś r o d k ó w  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn. ,,Odrodzenie Feniksa w powiecie kępińskim, czyli wsparc i e  społeczne i 

zawodowe wychowanków opuszczających pieczę zastępczą” w ramach Działania 7.2. 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 

Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi 

społeczne i zdrowotne- projekty konkursowe. 

  

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wolnych głosów i wniosków 

Na tym posiedzenie zakończono 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Robert Kieruzal  /-/ 

 

2. Członek Zarządu Powiatu – Alicja Śniegocka  /-/ 

 

3. Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny    /-/ 
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4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska /-/ 

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki   /-/ 

Protokołował: M. Osada 


