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PROTOKÓŁ Nr 37.V.2015 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 16 LISTOPADA 2015 roku o godz. 12 
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 

 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, Starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między Zarządami oraz bieżące sprawy Starostwa (podwyżki dla 

pracowników starostwa, decyzja w sprawie likwidacji torów na gruncie po PKP, informację o 

zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 - informacja zostanie przekazana 

Radnym na sesji Rady Powiatu). 

II. W punkcie drugim Starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Zarządu 

 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 

2016 wraz z uzasadnieniem, 

 Uchwała w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016 – 2026,  

 Uchwała w sprawie opracowania projektu planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej na 2016r.  

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał bez uwag.  

 

III. W kolejnym punkcie Starosta przedstawił i omówił: 

 Pismo SPZOZ otrzymane do wiadomości Zarządu, wystosowane do Ministerstwa Zdrowia wraz z 

otrzymaną odpowiedzią dotyczącą ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektów z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.1/1/2015 – Infrastruktura 

ratownictwa medycznego. SPZOZ zgodnie z ustaleniami i wraz z innymi szpitalami 

powiatowymi wystosował pismo do Ministerstwa Zdrowia dotyczące kryteriów oceny 

merytorycznej wniosków w powyższym konkursie. Kryteria zostały sformułowane w taki sposób, 

że praktycznie żaden ze szpitali powiatowych nie jest w stanie osiągnąć progu punktowego 43 

punktów na 72, które są niezbędne by znaleźć się na liście rankingowej. W odpowiedzi 

Ministerstwo Zdrowia nie planuje unieważnienia konkursu i zmiany kryteriów. Do rozważenia 

pozostawia kwestię ewentualnego obniżenia progu punktowego po dokonaniu oceny wszystkich 

złożonych wniosków. Zarząd przyjął informacje do wiadomości. Wniosek o dofinansowanie 

budowy lądowiska wyniesionego na dachu zostanie złożony do konkursu. W przypadku gdyby 

wniosek nie uzyskał dofinansowania lądowisko zostanie wybudowane na terenach przejętych po 

PKP.        

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica przekazujące pismo mieszkańców gminy Trzcinica w sprawie 

możliwości nieodpłatnego przekazania lub przekazania za symboliczną kwotę działki nr 426/1 o 

powierzchni 377m
2
 zlokalizowanej na terenie Gminy Trzcinica na rzecz Polskiego Związku 

Hodowców Gołębi Pocztowych, Sekcja nr 7 w Laskach. Na terenie działki posadowiony jest tzw. 
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punkt wkładań gołębi pocztowych (pawilon hodowli ). Zarząd przychyli się do nieodpłatnego 

przekazania gruntu jednak nie na rzecz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, a na 

rzecz gminy Trzcinica.  

 Pismo klubu badmintonowego VOL-TRICK z ponowna prośbą o obniżenie stawki za wynajem 

Sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 25 do kwoty 40,00zł za godzinę. Obecnie stawka 

obowiązująca zgodnie z uchwałą 293.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 września 

2014r wynosi 68,00zł brutto. Decyzją z dnia 5 października 2015r. Zarząd Powiatu Kępińskiego 

zdecydował w oparciu o analizę kosztów eksploatacji obiektów, że odpłatności za wynajem sal 

gimnastycznych nie będą obniżane dla żadnych podmiotów wynajmujących obiekty. Klub 

podnosi w piśmie m.in. dużą liczbę godzin wynajmu, prowadzenie treningów na Sali przez okres 

5 lat, kwotę wynajmu zapłaconą za wynajem od 2009r. itp. Zarząd zdecydował o utrzymaniu  

w mocy decyzji z dnia 5 października o nieobniżaniu stawki za wynajem sali gimnastycznej. 

 Pismo z Ministerstwa zdrowia informujące o wynikach kontroli Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie zleconej Wojewodzie Wielkopolskiemu w okresie od 1 

lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r.  Zarząd zwrócił się do Dyrektora SPZOZ o przedstawienie 

realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu z kontroli. 

 Pismo anonimowe od pracowników SPZOZ w Kępnie zgłaszające zjawisko licznych 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala oraz w relacjach pomiędzy personelem a 

Dyrektorem w placówce. Pismo zostało przekazane przez personel do wiadomości Staroście 

Kępińskiemu, Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp., Ministerstwu Zdrowia, Burmistrzowi Miasta i 

Gminy Kępno . Zarząd po zapoznaniu się z pismem zdecydował o przekazaniu go do Prokuratury 

Rejonowej w Kępnie.  

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej informujące, o przyjęciu na czas określony nowego 

mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo mieszkańców Osin, Szklarki Mielęckiej, Borku Mielęckiego z prośbą o remont drogi 

powiatowej biegnącej przez miejscowości. Droga po pracach związanych z budową kanalizacji 

sanitarnej jest w złym stanie technicznym- liczne ubytki nawierzchni asfaltowej, koleiny. Zarząd 

poinformował mieszkańców, że na rok 2016 na terenie gminy Kępno planowany jest do 

wykonania, w przypadku uzyskania dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, remont ul. Wieluńskiej. W związku z powyższym 

remont drogi  przebiegającej przez miejscowość Osiny, gdzie koniecznym do wykonania jest 

położenie nowej nakładki bitumicznej, ze względu na wysokie nakłady finansowe musi zostać w 

chwili obecnej odłożony w czasie. W przypadku zwolnienia się środków finansowych będą one 

sukcesywnie przeznaczane na remont powyższej ulicy. Na dzień dzisiejszy Powiatowy Zarząd 

Dróg zleci usunięcie przełomów poprzecznych na przedmiotowym odcinku.  

 Pismo Wójta Gminy Bralin o użyczenie działek drogowych o nr ewid. 478 i 325(część działki) 

położonych w obrębie Weronikopole, stanowiących własność Skarbu Państwa celem starań 

o środki finansowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę odcinka drogi 

stanowiącą dojazd do gruntów rolnych- FOGR. Ponadto Wójt zwraca się z prośbą  

o zabezpieczenie w budżecie Powiatu środków na remont obiektu mostowego w Mielęcinie 

zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej relacji Kępno – Marcinki. Zarząd zdecydował  

 o przekazaniu drogi gminie Bralin i partycypacji w realizacji inwestycji. Środki na remont 

obiektu mostowego w Mielęcinie zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej relacji Kępno – 

Marcinki, zostaną zabezpieczone przy wspólnej realizacji powyższej inwestycji ze środków 

FOGR, gminy i powiatu. Szczegółowy zakres dotyczący remontu przedmiotowego przepustu 

ustali z Wójtem Gminy Bralin Dyrektor Powiatowego Zarządu  Dróg. 

 Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i propozycję Komisji do 

dysponowania środkami budżetu powiatu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. Złożono 7 wniosków na doskonalenie na łączną kwotę 9 092,00zł. Zarząd zapoznał 
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się z propozycją dofinansowania doskonalenia nauczycieli przedstawioną przez Komisję. 

Propozycje komisji zostały zaakceptowane. Środki na doskonalenie zabezpieczone są w 

budżetach poszczególnych szkół.  

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem za okres od 1 

stycznia 2015 do 31 października 2015. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem i przekazał 

dokument na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady 

Powiatu.  

IV. W punkcie czwartym Starosta przedstawił i omówił projekty uchwały Rady Powiatu 

Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przekazania Gminie Bralin zadania zarządzania 

drogą powiatową Nr 5600 P w miejscowości Weronikopole. 

 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 2016.”  

 

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

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 73.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2016 wraz z uzasadnieniem, 

 Uchwała Nr 72.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie: 

ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na 

lata 2016 – 2026,  

 Uchwała Nr 74.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 listopada 2015r.w sprawie 

opracowania projektu planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.  

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 


