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PROTOKÓŁ Nr 57.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 22 kwietnia 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 projekty uchwał Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty, w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2016. 

Uchwała dotyczy wyboru ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe złożonych 

w odpowiedzi na drugi konkurs ogłoszony przez Zarząd Powiatu Kępińskiego. Konkurs ogłoszony 

został na zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do realizacji zadań zostały wybrane trzy 

organizacje zgodnie z załącznikiem do uchwały.  

 Uchwała w sprawie udzielenia w 2016 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu 

Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich 

na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek 

na systemach melioracji wodnych szczegółowych. 

Uchwała dotyczy udzielenia dotacji spółkom wodnych z terenu powiatu na ogólną kwotę 35.000 

złotych. Wnioski spełniają kryteria określone w uchwale Nr XLVIII/218/2010 Rady Powiatu 

Kępińskiego, dlatego podjęcie uchwały przyznającej im 100% wysokość wnioskowanej pomocy jest 

zasadne.   Szczegółowy wykaz spółek wodnych oraz wysokość dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego 

w 2016 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

  

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Kępnie 

Uchwała dotyczy konieczności wyodrębnienia z zadań Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obronnych i 

Społecznych zadań dotyczących zarządzania kryzysowego i działania Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą wykonuje 

Starosta za pomocą Kierownika Centrum, który podlega bezpośrednio Staroście a nie jak jest w chwili 

obecnej Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obronnych i Społecznych.  

 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie kępińskim (II)”. 

Uchwała dotyczy zatwierdzenia projektu pozakonkursowego, którego rezultatem będzie podjęcie 

zatrudnienia wśród osób o niskich kwalifikacjach (48%), długotrwale bezrobotnych (35%), 

niepełnosprawnych (17%) oraz uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup 

(43%). Realizacja projektu przyczyni się do efektywnego uczestnictwa młodych w rynku pracy oraz 

utrzymania zatrudnienia. 
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Zarząd przyjął projekt uchwały bez uwag. 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 

powiecie kępińskim (II)”. 
Projekt uchwały zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na 

najbliższej sesji. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w 

sprawie przekazania na rzecz Powiatu Kępińskiego mienia Skarbu Państwa stanowiącego własność 

nieruchomości – Krążkowy dz. 1020/4. Pismo zostanie przekazane do wydziału merytorycznego 

celem prowadzenia sprawy. 

 Pismo Komitetu Organizacyjnego Turnieju Piłki Ręcznej w Kępnie z prośbą o bezpłatne 

udostepnienie hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i hali sportowej przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w dniach 3-5 czerwiec w związku z organizacją 40 

Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt oraz o ufundowanie nagród indywidualnych dla 

najlepszych zawodniczek z Kępna w trzech kategoriach wiekowych. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie z wyrażeniem zgody na zakup nagród do wysokości 600,00zł. 

 Pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie dotyczące stanowiska w 

sprawie projektu wystąpienia pokontrolnego. Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem. Pismo zostanie 

przekazane do komórki kontroli wewnętrznej do akt sprawy.  

 Pismo Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymane w odpowiedzi na zapytanie zarządu 

powiatu z informacją o zakończeniu postępowania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa 

przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie postanowieniem 

o odmowie wszczęcia postepowania wobec nie potwierdzenia się faktów opisanych w anonimowym 

piśmie. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  Pismo zostanie przekazane do komórki kontroli 

wewnętrznej do akt sprawy.  

 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem w odpowiedzi na 

zapytanie zarządu o wykonanie zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu finansowego i 

organizacyjnego WTZ. W WTZ-tach wprowadzono zalecenia pokontrolne zgodnie ze 

sprawozdaniem z audytu. Pismo zostanie przekazane do komórki kontroli wewnętrznej do akt 

sprawy. 

 Kserokopie aktów notarialnych wraz z fakturami za wykup gruntów na ciągu drogi Biadaszki, 

Donaborów, Świba przekazane do wiadomości Zarządowi Powiatu Kępińskiego. Sprawa dotyczy 

planowanej w roku 2017 realizacji inwestycji na powyższym odcinku drogi. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.  

 Przekazany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie protokół z kontroli problemowej 

przeprowadzonej w dniach 30-31 marca 2016r. w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. W protokole 

nie stwierdzono uchybień w zakresie prawidłowości standardu podstawowych usług świadczonych 

przez Dom Pomocy Społecznej w Rzetni. DPS utrzymuje obowiązujący standard usług określony w 

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie domów 

pomocy społecznej. Dom na poziomie zadowalającym świadczy na rzecz mieszkańców usługi w 
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zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Zarząd zapoznał się i przyjął protokół 

do wiadomości. Dokumenty zostaną przekazane do komórki kontroli wewnętrznej.  

 Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazujące anonimowy list dotyczący sytuacji  

w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Pismo podnosi, że dyrektor niesprawiedliwie traktuje 

pracownice faworyzując jedną z nich. Zarząd pozostawia anonimową skargę bez rozpatrzenia 

zgodnie z opinią biura prawnego oraz notatką ze spotkania w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni  

w dniu 21 kwietnia 2016r.  

 Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojęcinie o zmianę zakresu rzeczowego i finansowego 

zadania dofinansowanego w ramach konkursu ofert. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

Dokumenty zostaną przekazane do wydziału merytorycznego celem przygotowania aneksu do 

umowy.   

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 106.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie 

wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i 

inne podmioty, w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2016. 

 Uchwała Nr 107.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r.w sprawie 

udzielenia w 2016 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego z 

przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące 

utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na 

systemach melioracji wodnych szczegółowych. 

 Uchwała Nr 108.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r.w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kępnie 

 Uchwała Nr 109.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie 

zatwierdzenia projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie kępińskim (II)”. 

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 


