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PROTOKÓŁ Nr 68.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 22 LISTOPADA 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  

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. Andżelika Możdżanowska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Andrzej Jackowski- Dyrektor SPZOZ 

5. Marian Olejniczak – Dyrektor ds. ekonomicznych SPZOZ 

 

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 (konferencja dotycząca dróg południowej wielkopolski, 

inauguracja bazy Michałków). 

 Zarząd dyskutował z dyrektorami SPZOZ oraz panią Poseł A. Możdżanowską na temat 

zakończenia do końca 2017r. bloku operacyjnego i możliwości finansowych samorządu 

powiatowego. Powiat Kępiński wystąpi ponownie z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o 

przyznanie dotacji celowej na zakończenie budowy. W dniu 5 grudnia 2016r. zarząd spotka się z 

włodarzami gmin oraz radnymi w celu omówienia możliwości dofinansowania inwestycji przez 

lokalne samorządy. Na chwilę obecną uzgodniono, że w budżecie powiatu zostaną zabezpieczone 

środki na roboty budowlane, aby w na początku 2017r. możliwe było ogłoszenie przetargu. 

Podczas rozmów ustalono również, że SPZOZ będzie aplikował o środki zewnętrzne do 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 9.1 Inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotna i społeczną.  

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu 

 Uchwała w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, 

dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego. 

 Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia 
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organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r., 

 Uchwała 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 

2017.  

W związku z projektem budżetu na 2017 rok należy przyjąć projekt powyższej uchwały z podziałem przyjętej 

w budżecie na powyższy cel kwoty oraz skierować go do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym 

nauczycieli działającym na terenie powiatu kępińskiego.  

Zarząd zaopiniował projekty uchwał bez uwag.  

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr 21/1140/2016 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 03 listopada 2016r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr 

XXII/130/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie następczego 

wyrażenia zgody na zawarcie umów. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2016 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Kępińskiego na lata 2016-2026 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego 

 

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

sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

 Sprawozdanie z posiedzenia komisji do dysponowania środkami budżetu powiatu, 

przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z dnia 16 listopada 

2016r.Wnioski o dopłatę złożyło 5 nauczycieli. Trzy wnioski (filologia hiszpańska oraz 2 z 

surdopedagogiki) dotyczyły wcześniej podjętych studiów podyplomowych i były kontynuacją, 

natomiast 2 nowe wnioski dotyczyły podjęcia przez nauczycielkę ZSP Nr2 studiów 

podyplomowych przedmiotu zawodowego w zakresie usług fryzjerskich oraz kursu 

kwalifikacyjnego przez nauczycielkę ZSS w zakresie treningu umiejętności społecznych. 

Komisja stwierdziła, że wszystkie złożone wnioski są zgodne z potrzebami szkół w zakresie 

organizacji procesu dydaktycznego oraz z priorytetami na 2017 rok. Zarząd przeanalizował 

złożone wnioski i zaakceptował przedstawione propozycje dopłat. Wysokość dopłat ustalono w 

oparciu o uchwałę Zarządu Powiatu Nr 93.V.2016 z 12 lutego 2016 r. Środki na powyższy cel 

zabezpieczone są w budżetach poszczególnych placówek oświatowych. Informacja zostanie 

przekazana do Wydziału Edukacji i Sportu w celu przekazania ostatecznych informacji o 

wysokości dopłat do poszczególnych placówek. 

 

 Wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o zaliczenie wyższych dochodów do 

nadwyżki budżetowej. W związku z wyższym wykonaniem dochodów niż planowane w 2016 

oraz brakiem potrzeb zwiększenia wydatków w roku bieżącym DPS w Rzetni zwraca się z prośbą 

o zaliczenie tych dochodów do nadwyżki budżetowej oraz przyznanie ich w roku 2017 na 

remonty i inwestycje wynikające z potrzeb jednostki. Szacunkowa kwota wyższego wykonania 
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dochodów wynosi 100 000,00zł. Zarząd zapoznał się z wnioskiem, decyzje zostaną podjęte przy 

podziale nadwyżki budżetowej.  

 Wniosek naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu z prośbą o przesunięcie środków w paragrafach 

wydatków dotyczących placówek oświatowych. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.   

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica popierające inicjatywę mieszkańców Kuźnicy Trzcińskiej 

dotyczącą budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej na trasie Kuźnica Trzcińska w kierunku 

Janówki oraz Kuźnica Trzcińska w kierunku Wołczyna. W załączeniu do pisma prośba 

mieszkańców Kuźnicy Trzcińskiej oraz Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bożeny 

Henczycy. Zarząd po analizie możliwości budżetowych oraz potrzeb drogowych na terenie gminy 

Trzcinica zdecydował, że w pierwszej kolejności, z uwagi na stan nawierzchni na drogach 

powiatowych na terenie gminy będą wykonywane nakładki bitumiczne. Chodniki i ścieżki pieszo- 

rowerowe będą planowane do wykonania w dalszej perspektywie czasowej.   

 Pismo Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z prośbą o pomoc w przygotowaniu 

paczek świątecznych dla 100 członków koła. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie.  

 Pismo Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych sekcja Bralin z prośba o 

dofinansowanie w kwocie 1000,00zł w zakresie zakupu pucharów i dyplomów w 2017r. Zarząd 

zaopiniował wniosek o dofinansowanie negatywnie; zdecydował o ufundowaniu dla Sekcji w 

2017r. jednego pucharu.  

 Pismo Powiatowej Biblioteki Publicznej z wyjaśnieniem konieczności zwiększenia budżetu o 

kwotę 6 000,00zł z tytułu wypłaty wynagrodzenia za urlop. Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniem i 

zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie za rok 2016 – okres od 

01.01.2016- 31.10.2016. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany 

Przewodniczącemu Rady Powiatu celem przedstawienia na najbliższej sesji.  

 Pismo Wójta Gminy Baranów z informacją o podmiocie, który będzie się zajmował zimowym 

utrzymaniem dróg na terenie gminy Baranów. Zarząd przyjął informację do wiadomości.   

 Pismo Wielkopolskiego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego przekazane do wiadomości starosty w sprawie konieczności zwracania 

szczególnej uwagi na sytuację osób wymagających całodobowej opieki, przebywających w 

placówkach będących pod nadzorem służb sanitarnych w powiatach. Należy dokonać 

sprawdzenia czy na terenie powiatu znajdują się obiekty zarejestrowane, jako hotele a zajmujące 

się opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 Odpowiedz dyrektora SPZOZ wraz z odpowiedzią lekarza medycyny na skargi pacjentów 

przekazane przez zarząd do wyjaśnienia. Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami. Dyrektor SPZOZ 

informuje w piśmie o rezygnacji z funkcji ordynatora SOR pełniącego dyżur w dniach zajścia 

zdarzenia, informuje również, że na SOR zostaną wprowadzone zmiany organizacyjne i 

procedury, które mają doprowadzić do poprawy obsługi pacjentów oraz kontroli pracy 

personelu.  

 Pismo Kępińskiego Chóru Męskiego CANTAMUS z prośbą o wsparcie finansowe organizacji 

koncertu z okazji 15 rocznicy istnienia chóru. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Na 

organizację konkursu przeznaczona zostanie kwota w wysokości 500,00zł 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 141.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie w 

sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego 

prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego. 
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  Uchwała Nr 142.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 

2017 r., 

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 


