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PROTOKÓŁ Nr 93.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00  

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.  

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

 Uchwała w sprawie Regulaminu udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu 

Kępińskiego zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

30.000 euro. 

 
Z uwagi na aplikowanie przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego o środki zewnętrzne z programów 

pomocowych oraz obowiązujące w tym zakresie (szczególnie w przypadku środków pozyskanych z Unii 

Europejskiej) odrębne przepisy regulujące ich wydatkowanie, koniecznym jest wprowadzenie do regulaminu 

udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego zamówień, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, zapisu dotyczącego stosowania wytycznych 

programowych regulujących wydatkowanie środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, jeżeli takie 

zostały odrębnie ustanowione. 

 

 Uchwała w sprawie udzielenia w 2017 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 2017 roku stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał bez uwag. 
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III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Baranów 

 

 Uchwała Rady powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kępno 
 

Uchwały dotyczą wspólnej realizacji przez Powiat Kępiński, Miasto i Gminę Kępno oraz Gminę Baranów inwestycji 

drogowych dofinansowanych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Z uwagi na to iż 

obecnie trwają negocjacje w sprawie przekazywanych między podmiotami kwot dotacji, ostateczny kształt uchwał 

zostanie przedłożony Radzie Powiatu Kępińskiego niezwłocznie po ich zakończeniu.   

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

 Pismo lokatorki mieszkania znajdującego się w ZSS w Słupi w sprawie propozycji opuszczenia 

lokalu, który ma zostać przeznaczony na klasy do nauki zawodu dla dorosłych uczniów w ZSS w 

Słupi. Lokatorka wnosi o polubowne rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Zarząd 

zapoznał się z pismem i przekazał dokument do Biura Prawnego.  

 

 Sprawozdanie finansowe za I kwartał Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej w 

Słupi pod Kępnem. Zarząd po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentów przez Powiatowe Centrum 

Pomocy rodzinie zaakceptował sprawozdanie.  

 

 Pismo kierownika Oddziału Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim 

Lecznictwo Stacjonarne Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej do ordynatora Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Kępnie przekazane do wiadomości Starosty Kępińskiego w 

sprawie pilnego uregulowania kwestii przesyłania pacjentów poniżej 18 roku życia z kępińskiego 

SOR do Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Ostrowie Wielkopolskim. Pismo wnosi, 

że w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach sprawa wymknęła się spod kontroli. Wielokrotnie 

zdarzają się sytuacje przesyłania osób niewymagających hospitalizacji, a jedynie doraźnego 

zaopatrzenia w SOR, który zgodnie z umową z NFZ funkcjonuje w kępińskim szpitalu, tym 

bardziej, że wiek dużej grupy kierowanych pacjentów trudno nazwać dziecięcym. Szczególnie 

bulwersujący jest fakt, iż znacznej grupie pacjentów dziecięcych nie jest udzielana żadna pomoc 

medyczna, nie są oni rejestrowani w dokumentacji medycznej, a jedynie informowani przez 

personel SOR o konieczności zgłaszania się do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, bez żadnego 

dokumentu. Kierownik w piśmie wskazuje, że argumenty szpitala kępińskiego, iż nie udziela on 

żadnych świadczeń medycznych dla pacjentów poniżej 18 roku życia z powodu braku w swoich 

strukturach oddziału chirurgicznego o profilu pediatrycznym jest z gruntu błędna, gdyż nie chodzi 

o hospitalizację tych pacjentów, tylko udzielanie ambulatoryjnych świadczeń chirurgicznych np. 

zdjęcie rentgenowskie, opatrunek, szycie prostej rany lub założenie unieruchomienia gipsowego 

na takich samych zasadach, jak odbywa się to w innych ościennych szpitalach. (Krotoszyn, 

Pleszew).Brak wykonywania podstawowych procedur, a tym bardziej nawet ich rejestracji, byłby 

ewidentnym niewywiązywaniem się z umowy zawartej przez szpital w Kępnie na świadczenia w 

SOR z NFZ dla pacjentów z powiatu kępińskiego. Pismo wskazuje również, że świadczenia w 

Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych dotyczą wszystkich pacjentów, bez względu na wiek i 

umowa z płatnikiem dedykowana jest całej populacji danego powiatu. Zarząd szczegółowo 

zapoznał się z pismem i poprosi o wyjaśnienia ordynatora SOR w Kępnie.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 166.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 kwietnia 2017r w sprawie 

Regulaminu udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego zamówień, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 

 

 Uchwała Nr 167.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 kwietnia 2017r w sprawie 

udzielenia w 2017 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. 
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VI. Wnioski i wolne głosy 

1. Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów 

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 


