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PROTOKÓŁ Nr 70.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 22 GRUDNIA 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  

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 (poprawki do wniosku o dofinansowanie na przebudowę 

drogi Mikorzyn- Krążkowy, spotkanie w włodarzami gmin w sprawie współfinansowania SPZOZ). 

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

 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w sprawie wsparcia realizacji zadania z 

zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 

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 zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2016 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. (Uchwała dotyczy pisma naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Kępnie w sprawie zabezpieczenia w planie finansowym budżetu 

powiatu na rok 2017 środków niewygasających na zadania, które nie zostały rozliczone do 

31.12.2016 r. ) 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 
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IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 Rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kępińskiego następującym 

podmiotom: 

1. Gminnej Spółce Wodnej w Perzowie w 2016r.  

2. Gminnej Spółce Wodnej w Trzcinicy w 2016r. 

3. Spółce Drenarskiej w Baranowie w 2016r.  

4. Gminnej Spółce Wodnej w Bralinie w 2016r. 

5. Spółce Wodnej Doliny Niesób w 2016r.  

6. Gminnej Spółce Wodnej w Rychtalu w 2016r. 

Rozliczenia zostały sprawdzone pod względem merytorycznym przez Wydział Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa oraz formalnym i rachunkowym przez Wydział Budżetu i Finansów. Zarząd 

zaakceptował rozliczenia. 

 Pismo wójta Gminy Perzów w sprawie oznakowania dróg powiatowych na terenie Gminy 

Perzów. Zarząd zapoznał się z pismem i przekazał je do Powiatowego Zarządu Dróg celem 

przeanalizowania możliwości montażu oznakowania na wskazanych w piśmie drogach. 

 

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z informacją, że 

złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowanych dotyczących 

obiektów służących rehabilitacji będzie rozpatrzony pod względem merytorycznym w I kwartale 

2017 r. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego o nazwie „Powiatowy Marsz Terenowy 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Biadaszkach. 

Sprawozdanie zostało skontrolowane pod względem merytorycznym przez wydział ZPPP, pod 

względem prawidłowości rozliczenia finansowego przez wydział FN. Zarząd zapoznał się z 

dokumentami i zatwierdził sprawozdanie. 

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego o nazwie „Plener malarski „Nie szukaj 

daleko…” Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane pod względem merytorycznym przez wydział ZPPP, pod względem prawidłowości 

rozliczenia finansowego przez wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zatwierdził 

sprawozdanie. 

 Rozliczenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie dot. realizacji zadania pod nazwą 

„Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby KP PSP w Kępnie”. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane pod względem merytorycznym przez wydział ZPPP, pod względem prawidłowości 

rozliczenia finansowego przez wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zatwierdził 

sprawozdanie. 

 Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia, Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu 

otrzymane do wiadomości zarządu dot. niedokonania w ustawowym terminie ustalenia poziomu 

finansowania świadczeń na okres styczeń- czerwiec 2017 roku oraz wyznaczonym nowym 

terminem ich zakończenia ze Szpitalem do dnia 20.12.br w zakresie świadczenia w szpitalnym 

oddziale ratunkowym- ryczałt miesięczny. Zarząd zapoznał się z pismem. O wyjaśnienie 

poproszono dyrektora SPZOZ. Z udzielonej informacji wynika, że kontrakty są w fazie 

negocjowania wyższych stawek za świadczenia. Zostaną podpisane niezwłocznie po osiągnięciu 

kompromisów z NFZ w terminie pozwalającym na zachowanie płynności działania oddziałów w 

SPZOZ.  
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III. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 147.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o 

pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu 

Kępińskiego. 

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 


