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PROTOKÓŁ Nr 95.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 5 maja 2017 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  

3. Przedstawiciele Związków Zawodowych SPZOZ w Kępnie 

4. Delegacja mieszkańców gminy Trzcinica  

5. Renata Ciemny – Radna Rady Powiatu Kępińskiego 

6. Tomasz Gatner – Radny Rady Powiatu Kępińskiego 

 

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 Zarząd Powiatu Kępińskiego dyskutował z przedstawicielami Związków 

Zawodowych SPZOZ w Kępnie. Związkowcy zostali poinformowani o pełnieniu funkcji dyrektora 

SPZOZ przez dotychczasowego zastępcę ds. ekonomiczno – eksploatacyjnych do czasu 

rozstrzygnięcia konkursu. Zarząd zapewnił również delegację o stabilnej sytuacji SPZOZ oraz 

gwarancji zatrudnienia personelu na dotychczasowych miejscach pracy. W rozmowie członkowie 

zarządu podkreślali również, że struktura szpitala pozostanie w niezmienionym stanie oraz 

dotychczasowej formie prawnej.  

III. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo zastępcy dyrektora ds. medycznych SPZOZ w Kępnie w odpowiedzi na pismo zarządu w 

sprawie wyjaśnienia sytuacji funkcjonowania kępińskiego SOR. (Sprawa dotyczy pisma 

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). Zarząd zapoznał się z 

pismem.  

 

 Pismo wójta gminy Trzcinica z zapytaniem o możliwość podpisania porozumień w sprawie 

modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Trzcinica. Wójt informuje, że Gmina Trzcinica 
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zabezpieczyła w swoim budżecie 50 000,00zł na modernizacje dróg powiatowych oraz 

86 629,00zł na modernizację SPZOZ. Łącznie 136 629,00zł na realizację zadań powiatowych. 

Wójt sugeruje w piśmie, aby w budżecie powiatu również zabezpieczyć kwotę 136 629,00zł z 

przeznaczeniem na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach w gminie Trzcinica. Pismo 

wnosi również o wykonanie dokumentacji projektowej na cały ciąg drogi relacji Mroczeń – Laski- 

Trzcinica- Wielki Buczek. Wójt wnosi o zwiększenie przez powiat środków na wykonanie 

powyższej dokumentacji. Zarząd wystąpi do wójta z prośba o przesunięcie środków 

zabezpieczonych w budżecie na modernizację SPZOZ na zadania drogowe. W kwestii 

dokumentacji projektowej zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie decyzją z dnia 28 kwietnia 

2017r. Zarząd zdecydował o podpisaniu porozumienia, które uwzględni realizację nakładek 

wnioskowanych przez gminę ze środków gminy Trzcinica ze wsparciem środków z budżetu 

powiatu (w przypadku uzyskania oszczędności z postępowań przetargowych lub informacji o 

dofinansowaniu dokończenia bloku operacyjnego) oraz wykonanie całości dokumentacji 

projektowej na ciąg drogi Mroczeń- Laski – Trzcinica – Wielki Buczek ze strony powiatu.    

 

 Petycję mieszkańców gminy Trzcinica w sprawie wykonania dokumentacji projektowej na całym 

ciągu drogi Mroczeń – Laski- Trzcinica- Wielki Buczek. Petycję podpisało ponad 400 

mieszkańców gminy Trzcinica wraz z Radnymi Rady Powiatu Kępińskiego Renatą Ciemny i 

Tomaszem Gatnerem. Radni wraz z przedstawicielami mieszkańców gminy Trzcinica wzięli udział 

w posiedzeniu zarządu i argumentowali zasadność sporządzenia dokumentacji w całym zakresie. 

Zarząd poinformował delegację, że dokumentacja zostanie wykonana w całości.  

 

 Interpelację Radnego Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia w tegorocznym budżecie powiatu 

kępińskiego niezbędnych środków na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 

na odcinku Mroczeń- Laski- Trzcinica- Wielki Buczek. Zarząd poinformował radnego, że 

dokumentacja zostanie wykonana w całości. 

 

 Wniosek Radnej Powiatu Kępińskiego Renaty Ciemny o sporządzenie dokumentacji projektowej 

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń, Laski, Borek i 5688 Laski Borek – 

Wielki Buczek w pełnym zakresie tj. od miejscowości Mroczeń do miejscowości Wielki Buczek. 

Zarząd poinformował radną, że dokumentacja zostanie wykonana w całości. 

 

 Pismo Kępińskiego Klubu Sportowego „POLONIA” z prośbą o bezpłatne udostepnienie hali 

sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i hali sportowej przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w dniach 2-4 czerwiec w związku z organizacją 41 Ogólnopolskiego 

Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Do korzystającego z 

sal sportowych będzie należało pokrycie kosztów osobowych związanych ze sprzątaniem i 

opieką obiektu. 

 Pismo mieszkańca miejscowości Wodziczna w sprawie uregulowania własności działki nr 334 o 

powierzchni 0,0900 ha zapisanej w księdze wieczystej KZ1E/00009029/4 obręb Wodziczna, 

gmina Trzcinica. Działka położona jest w pasie drogi powiatowej i zgodnie z wypisem rejestru 

gruntów stanowi drogę. Zarząd przekazał sprawę do wydziału merytorycznego celem wszczęcia 

procedury regulacji własności gruntu.  

IV. 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  /-/ 
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3. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska    /-/ 

 

4. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski  /-/ 

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak  /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


