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PROTOKÓŁ Nr 74.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 2 LISTOPADA 2016 roku o godz. 11 
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 projekty uchwał Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizacje zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 

2017r.  

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie bez uwag 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego 

zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. 

Projekt uchwały zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na 

najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 Wnioski do budżetu na 2017 rok, które wpłynęły do Wydziału Finansów i Budżetu. Zarząd 

przeanalizował wstępne zestawienie dochodów i wydatków, na kolejne posiedzenie poproszeni 

zostaną dyrektorzy jednostek w celu szczegółowej analizy budżetów.  
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 Pismo od firmy BUDIMEX -wykonawcy robót inwestycji ”Budowa obwodnicy Kępna w ciągu 

drogi ekspresowej S-11-odcinek I z informacja o rozpoczęciu robót budowlanych na w/w 

inwestycji w dniu 3 listopada 2016r. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Protokół kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji przedsięwzięć zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę i ewakuację młodzieży szkolnej, nauczycieli i pracowników 

przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie przez 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wniosek z kontroli dotyczy możliwości 

podniesienia bezpieczeństwa w zakresie ewakuacji poprzez ograniczenie miejsc parkingowych w 

bezpośrednim sąsiedztwie bramy wjazdowej od ul. Gimnazjalnej. Zarząd zapoznał się z 

protokołem kontroli.  

 Postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie rozpatrzenia zażalenia Ryszarda 

Makowskiego na przewlekłe prowadzenie postepowania oraz niezałatwienie w terminie sprawy 

wznowienia postępowania zatwierdzającego projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na 

budowę fermy norek. Wojewoda w decyzji postanowił uznać zażalenie za uzasadnione, 

wyznaczyć 30 dniowy termin na załatwienie przedmiotowej sprawy, licząc od dnia doręczenia 

niniejszego postępowania z aktami sprawy, zarządzić wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia 

sprawy w terminie oraz podjęcie środków zapobiegających naruszeniu terminów załatwiania 

spraw w przyszłości, stwierdzić, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z 

rażącym naruszeniem prawa. Zarząd zapoznał się z postanowieniem. Pracownicy wydziału 

merytorycznego zostaną zobligowani do terminowego załatwiania wszystkich spraw.  

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego przekazujące wg właściwości pismo- skargę Ryszarda 

Przybylskiego wraz z aktami sprawy dotyczącą decyzji pozwolenia na budowę Sali sportowej 

przy LO nr 1 w Kępnie. Zarząd zapoznał się z aktami sprawy. Dokumenty przeanalizuje wydział 

merytoryczny.  

 Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z informacją o wszczęciu postepowania 

nadzorczego w odniesieniu do uchwały Nr XXII/130/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 

września 2016r. w sprawie następczego wyrażenia zgody na zawarcie umów. Zarząd skieruje 

pismo do Biura Prawnego.  

 Skargę wniesioną przez mieszkankę Myjomic na poziom pomocy lekarskiej oraz zachowanie 

lekarza wobec pacjenta na kępińskim oddziale SOR. Pismo opisuje zaistniałą na SOR sytuację, w 

której nie udzielono pomocy, potraktowano pacjenta w sposób arogancki, gburowaty i 

uwłaczający. Zainteresowana dokonała również opisu sytuacji na profilu społecznościowym, 

gdzie ponad 100 osób potwierdziło arogancję, nieuprzejmość i brak profesjonalnej obsługi na 

SOR. Zarząd zapoznał się szczegółowo ze skargą i stwierdził, że sytuacje opisane w skardze nie 

mogą mieć miejsca. Do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz wyciągnięcia konsekwencji w 

stosunku do lekarza zostanie wezwany dyrektor SPZOZ.  

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica w sprawie informacji nt. planowanych inwestycji drogowych w 

gm. Trzcinica w 2017 roku. Zarząd przedstawi Wójtowi plany dotyczące realizacji zadań 

drogowych w 2017r. na terenie gminy Trzcinica.  

 Pismo Wiktora Gruszki Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy 

Rodzinie, w którym Komisja rekomenduje otwarcie kierunku kształcenia w zawodzie Opiekun 

Medyczny. Zarząd w porozumieniu z dyrektorem SPZOZ oraz naczelnikiem Wydziału Edukacji i 

Sportu udzieli szczegółowych informacji dotyczących zapotrzebowania, kosztów uruchomienia 

nowego kierunku kształcenia oraz możliwości zatrudnienia osób kończących powyższą 

specjalizację.  

 Pismo Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej Ks. Jacka Andrzejczaka, otrzymane do wiadomości 

zarządu, w którym zwraca się do PCPR z prośbą o zwołanie spotkania przedstawiciela PCPR 
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oraz Starostwa Powiatowego w Kępnie w celu możliwości przedstawienia planu działania i 

organizacji mieszkań chronionych w Ośrodku Caritas w Słupi pod Kępnem. Zarząd przyjął 

informację do widomości. Termin spotkania wyznaczono na 9 listopada 2016r.  

 Wniosek Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, z prośbą o zwiększenie budżetu 

Biblioteki na rok 2016 o kwotę 6.000 zł., w związku z koniecznością wypłaty zaległego urlopu 

wypoczynkowego przy jednoczesnym zatrudnieniu osoby wykonującej zadania za osobę będącą 

na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wypoczynkowym. Zarząd poprosi dyrektora o 

szczegółowe wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.  

 Pismo Dyrektora SP ZOZ w Kępnie, w którym zwraca się z prośbą o możliwość udziału w 

posiedzeniu Zarządu w celu zaprezentowania najpilniejszych zadań inwestycyjnych w SP ZOZ w 

Kępnie. W piśmie tym prosi również o możliwość udziału w tym posiedzeniu Pani Poseł 

Andżeliki Możdżanowskiej. Zarząd wyznaczył termin spotkania na 17 listopada 2016r.   

 Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie z prośbą o oficjalne objęcie patronatem 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz o wsparcie finansowe. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie i 

wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 500,00zł.   

 Pismo lekarza medycyny z prośbą o wydanie opinii oraz ewentualne wsparcie wniosku 

skierowanego do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, sprawa dot. 

funkcjonowania gabinetu lekarskiego znajdującego się w budynku PSP w Kępnie przy ul. 

Broniewskiego 12. Zarząd zapoznał się ze sprawą. Budynek nie jest własnością Powiatu 

Kępińskiego w związku z powyższym kwestie ewentualnego wynajmu zainteresowany winien 

uzgadniać z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.  

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała nr 138.V.2016  Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie powierzenia 

prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r.  

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 


