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PROTOKÓŁ Nr 51.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 24 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 

3. Andrzej Jackowski – Dyrektor SPZOZ w Kępnie 

 

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

sprawozdanie z okresu między Zarządami.  

II. W punkcie drugim członkowie Zarządu dyskutowali z Dyrektorem SPZOZ na temat sytuacji 

kępińskiego szpitala, przede wszystkim o pojawiających się w prasie niepokojących informacjach 

dotyczących zamknięcia z końcem 2016r. bloku operacyjnego. Dyrektor wyjaśnił, że do prasy 

zostały błędnie podane informacje o rzekomym zamknięciu oddziału w grudniu 2016r. Szpital 

posiada pozwolenie na prowadzenie operacji do końca 2017r. W chwili obecnej działalność bloku 

operacyjnego nie jest niczym zagrożona. Wspólnie ustalone zostały działania zmierzające do 

dokończenia budowy nowego bloku operacyjnego gdzie ze strony powiatu przygotowana 

zostanie aktualizacja dokumentacji projektowej a ze strony SPZOZ zestawienie sprzętów i 

wyposażenia niezbędnych do zakończenia inwestycji. SPZOZ i powiat będą wspólnie 

monitorować i zabiegać o pozyskanie środków na zakończenie inwestycji i dalszy rozwój 

kępińskiego szpitala.  

III. W punkcie trzecim Starosta przedstawił i omówił projekt uchwały Zarządu: 

 Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok 

Uchwała dotyczy przesunięcia środków na wykonanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu Kępińskiego oraz na postępowanie w trybie koncesji na usługi 

świadczenia publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kępińskiego. 

 

Zarząd przyjął projekt uchwały bez uwag. 

IV. W punkcie czwartym Starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie powiatowego programu rozwoju pieczy 

zastępczej w Powiecie Kępińskim na lata 2016-2018 

Uchwała dotyczy realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i pieczy 

zastępczej m.in. opracowania i realizacji trzyletniego programu rozwoju pieczy zastępczej. Program 

przewiduje działania profilaktyczne mające na celu wzmocnienie grup ryzyka. Poprzez rozwój rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz pracy z rodziną naturalna dąży się do zapewnienia każdemu dziecku prawa do 

stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Realizacja programu ma umożliwić w 

kilkuletniej perspektywie ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na 

rzecz rozwoju pieczy zastępczej oraz powrotu dzieci do rodzin biologicznych.  

 Uchwała rady Powiatu Kępińskiego w sprawie Programu Przeciwdziałania  Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony osób doznających przemocy w rodzinie w Powiecie Kępińskim na lata 

2016 – 2021. 
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Uchwała dotyczy realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie  w szczególności opracowania i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie a także zapewnienia wsparcia osobom doznającym przemocy. Do zadań 

powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej 

oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. Przyjęcie programu pozwoli na uszeregowanie 

zadań, wyznaczenie nowych celów i sposobów ich realizacji w taki sposób, aby zjawisko przemocy ulegało 

zanikowi.  

V. W punkcie piątym Starosta przedstawił i omówił: 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Przekazane do wiadomości Zarządu Powiatu Kępińskiego roczne sprawozdanie merytoryczne z 

działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2015 Caritas Diecezji 

Kaliskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupi złożone do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem i poprosi o opinię do sprawozdania PCPR.  

 Informację Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu do Kierownika Rejonu 

Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. przekazaną do wiadomości Zarządu Powiatu 

Kępińskiego o wejściu w życie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 

lutego 2016r. pozbawiającej odcinek drogi nr 450 o długości 6,257 km, przebiegający od granicy 

województwa łódzkiego/wielkopolskiego na terenie gminy Łęka Opatowska, kategorii drogi 

wojewódzkiej nr 450 Kalisz- Grabów Nad Prosną -/Wyszanów- Wieruszów- Opatów. Zarząd 

zapoznał się z informacją. W związku z tym, iż przekazanie drogi wojewódzkiej zwiększa 

kilometraż dróg powiatowych Zarząd rozważy przekazanie gminie Łęka Opatowska wybranego 

odcinka drogi powiatowej o długości 6,25km położonej na jej terenie. 

 Pismo Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszowie (gmina Rychtal) z prośba o 

dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki. Zarząd zaopiniował prośbę 

negatywnie.  

 Pismo Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w sprawie 

rozwiązania za porozumieniem stron umowy użyczenia z dnia 02.07.2015r. dotyczącej 

bezpłatnego używania lokalu mieszczącego się w Mianowicach 2H. Prośba związana jest z 

przeniesieniem posiedzeń składów orzekających PZOON do budynku przy ul. Sienkiewicza 26. 

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Wniosek zostanie przekazany do wydziału 

merytorycznego celem przygotowania odpowiednich dokumentów.  

 Odpowiedz Wojewody Wielkopolskiego na pismo Zarządu w sprawie zabezpieczenia środków w 

pełnej wysokości na zadania z zakresu orzecznictwa przez Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie. Wojewoda informuje, że dotacja na rok 2016 jest 

wyższa o 7 694 niż w roku 2015 pomimo zakładanego spadku ilości składanych wniosków. 

Wnioski o dodatkowe środki zostaną rozpatrzone w momencie uruchomienia środków z rezerwy 

celowej budżetu państwa, gdzie zostały zabezpieczone dodatkowe środki. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.  

 Odpowiedz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie  

przeprowadzenia pomiarów zanieczyszczeń powietrza oraz rozważenia możliwości 

zamontowania urządzeń pomiarowych na terenie Powiatu Kępińskiego. Zarząd zapoznał się z 

pismem i kosztami zamontowania wskaźników pomiarowych na terenie powiatu.  

 Pismo Parafii Rzymsko-katolickiej p. w. św. Marcina w Kępnie z zapytaniem czy Starostwo 

Powiatowe nie jest zainteresowane zakupem działek 1663/18 o pow. 0,0596 ha oraz 1951/21 o 

pow. 0,1607 ha w Kępnie położonych w obrębie przychodni lekarskich. Zarząd nie jest 

zainteresowany nabyciem działek.  
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 Pismo firmy DIG-NET LENART sp. jawna Mroczeń 65a, 63-611 Mroczeń w sprawie 

modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 5691 Granice – Smardze – Mroczeń. Firma deklaruje 

współfinansowanie inwestycji jako partner. Zarząd przyjął deklarację współpracy do wiadomości. 

W momencie decyzji o realizacji zadania podpisane zostanie stosowne porozumienie.  

 Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska z wnioskiem o dofinansowanie budowy punktu 

oświetleniowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5700 (Łęka Opatowska, ul. Brukowa )z 

drogą krajową nr 11. Wstępny koszt budowy punktu wynosi 7 000,00zł. Zarząd zdecydował o 

dofinansowaniu kosztów realizacji zadania w wysokości 50%.  

 Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska z informacją, że w budżecie gminy Łęka Opatowska nie 

zostaną zabezpieczone środki na dokończenie chodnika przy drodze powiatowej nr 5700P. 

Sprawa dotyczy spotkania z Zarządem Powiatu Kępińskiego w dniu 4 lutego 2016r. w sprawie 

partycypacji Gminy Łęka Opatowska w dokończeniu powyższej inwestycji. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

 Odpowiedź z GDDKiA oddział w Poznaniu dotyczącą wniosków Radnego Powiatowego  

w sprawie ujęcia w planach inwestycyjnych wykonania nakładki na ulicy Kluczborskiej  

w Baranowie aż do ulicy Rzemieślniczej. GDDKiA informuje, że ul. Kluczborska nie jest droga 

krajową i oddział w Poznaniu nie administruje jej przebiegiem w związku z czym nie ma 

możliwości przeznaczenia środków finansowych na realizację wniosku zgłoszonego przez 

Radnego Powiatowego. W chwili obecnej trwają działania zmierzające do wydzielenia działki nr 

358/3 – fragmentu ronda na skrzyżowaniu dk 11 i dk 39 oraz wygaszenia trwałego zarządu na 

pozostałej z jej podziału części. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Pismo zostanie 

przekazane do Radnego Powiatowego oraz Powiatowego Zarządu Dróg.     

VI. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 96.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie powiatu 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 Możdżanowa    

 

4. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Michał Błażejewski   

 

5. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Zenon Kasprzak     

 

Protokołowała: M. Osada 


