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PROTOKÓŁ Nr 38.V.2015 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 23  LISTOPADA 2015 roku o godz. 13 
00

  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 
w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu- nieobecny 

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, Wicestarosta 

przedstawiła sprawozdanie z okresu między Zarządami oraz bieżące sprawy Starostwa  

 (rozstrzygnięcie przetargu na kredyt,  Zarząd zapoznał się z wstępnym protokołem z posiedzenia 

Komisji zdrowia, opieki społecznej i dyskutował nad funkcjonowaniem i dalszym rozwojem 

spółdzielni). 

II. W punkcie drugim Wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał Zarządu 

 Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok, 

 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert o 

wsparcie zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2016 roku w zakresie powierzenia 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej 

„organizacją pozarządową”, prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

w powiecie kępińskim w 2016 roku. 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał bez uwag.  

 

III. W kolejnym punkcie Wicestarosta przedstawiła i omówiła: 

 Pismo pracowników SP ZOZ w Kępnie (Apteka, Centralne Laboratorium Analityczne, Pracownia 

RTG i Tomografii Komputerowej) kierowane do Dyrektora SPZOZ-u, przekazanie do 

wiadomości Starosty Kępińskiego z prośba o podniesienie obecnych stawek wynagrodzenia. Do 

wiadomości Starosty przesłana została również odpowiedz Dyrektora na powyższe pismo, gdzie 

Dyrektor wyjaśnia, iż nie ma możliwości podniesienia wynagrodzeń z finansowych środków 

własnych. Dyrekcja przygotowuje pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o wyasygnowanie 

środków na podwyżki wynagrodzeń, dla pozostałych obok pielęgniarek, grup zawodowych 

uczestniczących w procesie leczenia. Zaznacza również, że w przypadku pojawienia się 

jakichkolwiek możliwości finansowych, środki zostaną przeznaczone na podwyżki dla grup 

zawodowych, które odgórnie nie zostały podwyżkami objęte. Zarząd przyjął pisma do 

wiadomości. 

IV. W punkcie trzecim Wicestarosta przedstawiła projekty uchwały Rady Powiatu Kępińskiego: 



Strona 2 z 2 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025 

 

Projekty omówił Skarbnik Powiatu Kępińskiego. 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 75.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23  listopada 2015r. w sprawie 

zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok 

 Uchwała Nr 76.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23  listopada 2015r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych 

Powiatu Kępińskiego w 2016 roku w zakresie powierzenia organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, 

prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kępińskim w 2016 roku 

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 


