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PROTOKÓŁ Nr 73.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 21 PAŹDZIERNIKA 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  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia przedstawienie porządku obrad 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Kępińskiego 

3. Sprawy bieżące i sprawozdanie z okresu między posiedzeniami zarządu 

4. Omówienie projektów uchwał  

5. Omówienie pism przekazanych na posiedzenie zarządu 

6. Podjęcie uchwał, postanowień, opinii i wniosków 

7. Wnioski i wolne głosy 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu powiatu, starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między zarządami. 

II. W punkcie drugim starosta przedstawił: 

 Pytanie przesłane drogą mailową dnia 17 października 2016r. przez pracownika 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ewentualnego przyznania środków z 

dotacji celowej na kontynuację rozbudowy SPZOZ w mniejszej wysokości. Zarząd nie 

otrzymał odpowiedzi na piśmie od Wojewody Wielkopolskiego. Z informacji telefonicznych 

uzyskanych w WUW ewentualnie przyznane środki musiałyby zostać wydatkowane do końca 

2016r. Ustawa o finansach publicznych obliguje beneficjenta do wydatkowania dotacji 

celowej do końca roku budżetowego tj. do 31 grudnia 2016r. Wydatkowanie środków musi 

zostać poprzedzone przeprowadzeniem postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych, gdzie terminy od ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane do 

jego udzielenia wynoszą po zmianie przepisów ustawy około 30 dni przy założeniu, że 

postępowanie będzie przebiegać bez usterek. Postępowanie na dostawę sprzętu medycznego 

musi zostać przeprowadzone w trybie przetargu powyżej progu unijnego gdzie terminy 

procedury są jeszcze bardziej wydłużone. Nie zgodne z przepisami Prawa zamówień 

publicznych jest również podzielenie zamówienia na mniejsze części.  

Zarząd Powiatu Kępińskiego, po dyskusjach, konsultacjach i sugestiach Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego szczegółowo omówił temat możliwości wydatkowania środków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i stwierdził, że nie jest możliwym fizyczne wykorzystanie dotacji do końca roku 2016. Z 

informacji WUW wynika również, że zwrot dotacji w przypadku jej niewykorzystania skutkuje 

zablokowaniem środków z dotacji celowej na rok następny. W związku z powyższym Powiat Kępiński 
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wystąpi z ponowną prośbą o przyznanie dotacji celowej z budżetu Państwa w roku 2017, gdyż nie jest w 

stanie samodzielnie udźwignąć ciężaru finansowego powyższej inwestycji.  

 

 Pismo Przewodniczącego Powiatowego Forum Społeczno- Gospodarczego w Kępnie z prośba o 

nieodpłatne udostępnienie Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1 w Kępnie w celu organizacji w dniu 

5 listopada 2016r. II Turnieju Piłki Nożnej im. Jerzego Trzmiela. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. Do korzystającego z Sali należało będzie pokrycie kosztów osobowych związanych ze 

sprzątaniem i opieką obiektu. 

 

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 


