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PROTOKÓŁ Nr 50.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 12 lutego 2016 roku o godz. 13 
00

  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

2. Grażyna Jany – Członek Zarządu - 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 projekt uchwały Zarządu: 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad Oddział w Opolu reprezentowanej przez Pana Wojciecha Dryś reprezentującego 

firmę Budimex S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa o wydanie opinii dla zadania „Budowa 

obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S11- odcinek I)” na terenie gminy Kępno 

powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego  zgodnie z Ustawą o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. 2015 poz. 

2031. 

Uchwała dotyczy pozytywnego zaopiniowania dokumentacji projektowej „Budowy obwodnicy Kępna w 

ciągu drogi ekspresowej nr S11- odcinek I)”. Dokumentacja projektowa została omówiona na posiedzeniu 

Zarządu w dniu 4 lutego 2016r. Uwagi do dokumentacji projektowej zostały wskazane w uchwale. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego zmieniająca uchwałę 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 dotyczy przedłużenia terminu przeprowadzenia kontroli w SPZOZ w Kępnie. 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie bez uwag. 

 

III. W punkcie trzecim Starosta przedstawił i omówił: 

 Wnioski Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie  

z posiedzenia z dnia 26 stycznia 2016r. dotyczące przystąpienia Zarządu Powiatu do 

wyodrębnienia i pozyskania środków finansowych niezbędnych dla ukończenia budowy i 

wyposażenia bloku operacyjnego z centralna sterylizatornią w SPZOZ w Kępnie oraz zapraszania 

Przewodniczącego Komisji na posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ. Zarząd postanowił aby 

wniosek dotyczący dokończenia i wyposażenia bloku operacyjnego przedyskutować z Radnymi 

Powiatu Kępińskiego.  

 Wnioski z kontroli wewnętrznej „Przebudowy/rozbudowy/ doposażenia oraz funkcjonowania 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kępnie”. Zarząd zapoznał się z wnioskami pokontrolnymi. 

(rozliczyć wydatki ujęte na koncie 080/08/09 Starostwa Powiatowego a dotyczące kosztów 

poniesionych na rozbudowę SPZOZ w Kępnie w ramach II etapu- poza projektem, 

rozpropagować wskazówki dla pacjentów jak należy postępować i jakie spoczywają obowiązki 

na udzielaniu pomocy lekarskiej przez SOR w Kępnie; lekarza rodzinnego; nocna i świąteczna 
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pomoc; dokonanie wizji lokalnej budynku SOR w celu określenia dalszego zakresu prac). Zarząd 

wypełni zalecenia pokontrolne. 

 Zestawienie potrzeb realizacji dużych inwestycji drogowych oraz zestawienie potrzeb prac 

remontowo-modernizacyjnych na rok 2016 i lata następne. Zestawienia zostaną przedstawione do 

dyskusji i omówienia Radzie Powiatu Kępińskiego.  

 Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca luty 2016 oraz 

frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także miesięczne rozliczenie dotacji za 

miesiąc styczeń 2016 roku przedłożone przez prowadzącego Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Kępnie. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Pismo mieszkańca gminy Baranów przekazane Zarządowi przez Przewodniczącego Rady 

Powiatu w sprawie likwidacji progu zwalniającego znajdującego się na drodze powiatowej w 

Donaborowie. Według mieszkańca próg uniemożliwia przejazd ciągnikom rolniczym z 

zaczepionymi ciężkimi maszynami. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Wniosek zostanie 

przekazany do PZD w celu podjęcia odpowiednich działań. 

 Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie konieczności zabezpieczenia środków 

na wykonanie prac remontowych na ul. Wrocławskiej w Kępnie. Stan techniczny nawierzchni 

wskazuje wiele uszkodzeń, spękań, zapadlin, które pozostawione bez konkretnych prac 

naprawczych przyczynia się do dalszej degradacji drogi w konsekwencji konieczności wykonania 

całej nawierzchni. Zarząd zdecydował, że w przypadku pojawienia się wolnych środków 

finansowych zostaną one przeznaczone na remont ul. Wrocławskiej. 

VI. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 93.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 lutego 2016r. 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. 

Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Zarządu w dniu 8 stycznia 2016r. Uchwała 

dotyczy 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. Po zaopiniowaniu projektu 

przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli działających na terenie powiatu kępińskiego Zarząd 

podejmuje powyższą uchwałę. 

 Uchwała Nr 94.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie wniosku 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu reprezentowanej przez Pana 

Wojciecha Dryś reprezentującego firmę Budimex S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa o 

wydanie opinii dla zadania „Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S11- 

odcinek I)” na terenie gminy Kępno powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego  

zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (j.t. Dz. U. 2015 poz. 2031. 

Zarząd wystąpi do GDDKiA oddziałów w Opolu i Poznaniu z prośbą o przeanalizowanie uwag do 

dokumentacji oraz o informację o działaniach podjętych przez GDDKiA w przedmiotowej sprawie.   

 

 Uchwała Nr 95.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 lutego 2016r. zmieniająca 

uchwałę nr 86.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie 

przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

Na tym posiedzenie zakończono 
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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 


