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PROTOKÓŁ Nr 45.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 8 stycznia 2016 roku o godz. 10 
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  

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

 Uchwała w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie 

W związku z wpływem do Starostwa Powiatowego w Kępnie anonimowego pisma dotyczącego licznych 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w 

tym naruszania praw pracowników określonych kategorii wynikających ze stosunków pracy, których 

według treści anonimu miałby dopuszczać się Dyrektor SPZOZ koniecznym jest podjęcie działań 

kontrolnych jednostki celem sprawdzenia czy poruszane w anonimie zarzuty znajdują uzasadnienie czy są 

bezpodstawne. Zarząd Powiatu dokonał we własnym zakresie analizy treści anonimu pod kątem uprawnień 

kontrolnych i nadzorczych podmiotu tworzącego SPZOZ w tym zakresie  i zdecydował o objęciu kontrolą 

zagadnień wskazanych w § 2 niniejszej uchwały, wyłączając sprawy objęte wszczętym przez Komendę 

Powiatową Policji postępowaniem sprawdzającym dotyczącym art. 218 § 1a oraz 220 § 1 ustawy z dnia 06 

czerwca  1997 r. – Kodeksu karnego /Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm./. 

 

 Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński na 

rok 2016.  

W związku z uchwaleniem budżetu na 2016 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.  

 Uchwała w sprawie: opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 

2016 rok. 

W związku z uchwaleniem budżetu na 2016r. należy podjąć uchwałę, która określa plany finansowe zadań z 

zakresu administracji rządowej z podziałem na jednostki budżetowe. 

 

Zarząd przyjął projekty uchwał bez uwag. 

III. W punkcie trzecim Starosta przedstawił i omówił projekt uchwały Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu 

Uchwała dotyczy budowy nowej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego z lokalizacją w 

Michałkowie w Ostrowie Wielkopolskim, która swym promieniem operacyjnym obejmie obszar Powiatu 

Kępińskiego. W budżecie Powiatu Kępińskiego na 2016 rok zabezpieczono na pomoc finansową dla 

Województwa Wielkopolskiego na powyższy cel kwotę w wysokości 29 658,00 złotych, zaś na 2017 rok w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziano kwotę  w wysokości 29 658,00 złotych. 
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Zasadność potrzeby udzielenia przedmiotowej w uchwale pomocy finansowej Rada Powiatu Kępińskiego 

uznała, podejmując na sesji w dniu 30 listopada 2015 r. oświadczenie w tej sprawie. 

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Został on przekazany na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

IV. W kolejnym punkcie Starosta przedstawił i omówił: 

 Informację przedstawioną przez Wydział Edukacji i Sportu o wykorzystaniu środków 

przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli w IV kwartale 2015. Zarząd nie wniósł uwag do 

przedstawionych informacji.  

 Sprawozdanie Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w 

Trzcinicy z wykonania prac, na które została udzielona dotacja z budżetu powiatu. Rozliczenie 

zostało przekazane do Wydziału Budżetu i Finansów oraz do Wydziału Architektury  

i Budownictwa  celem dokonania kontroli merytorycznej i finansowej.  

 Informację Dyrektora Domu Pomocy społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo mieszkańca Kępna w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności 

wynikającej z decyzji OR.7135.2.2015 z dnia 17.11.2015r. dotyczącej zapłaty kosztów 

przechowywania pojazdu na parkingu. Sprawa dotyczy przepadków pojazdów na rzecz Powiatu 

Kępińskiego. Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie należności na raty. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 86.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie 

przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 Uchwała Nr 87.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie 

opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok. 

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 


