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PROTOKÓŁ Nr 99.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 1 czerwca 2017 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  

 

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 (Opinia IOWISZ w sprawie celowości realizacji inwestycji 

dotycząca kontynuacji rozbudowy bloku operacyjnego. Dokument został wręczony osobiście przez 

Wicewojewodę Wielkopolskiego dyrektorowi SPZOZ. Opinia została przekazana do WUW celem 

dalszego procedowania wniosku o dotację celową na dokończenie powyższej inwestycji) 

Na posiedzenie zarządu zaproszona została również firma, która przedstawiła tematykę obligacji. 

Omówione zostały zagadnienia obsługi obligacji, porównanie procedury zaciągnięcia kredytu do 

wyemitowania obligacji.   

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił:  

 

 Zawiadomienie Wójta Gminy Baranów o podjęciu przez Radę Gminy Baranów uchwały nr 

XL/213/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Baranów. Zarząd zapoznał się z 

dokumentem. Wnioski do planu można składać w siedzibie Urzędu Gminy Baranów w terminie 

21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

 

 Pismo Zespołu Redakcyjnego Książki Historycznej nt. Dworca PKS i ul. Kwiatowej w 

sprawie wsparcia finansowego wydania książki dotyczącej powyższego tematu. Pismo zostało 

skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego, który zwrócił się z prośbą o 

rozpatrzenie pisma przez zarząd.  Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie. 

 

 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Kępnie przedłożony przez dyrektora 

SPZOZ w Kępnie. Dokument jest wymagany, jeżeli wynik finansowy szpitala jest ujemny, 

należy wtedy sporządzić raport wraz prognozą sytuacji ekonomiczno-finansowej na trzy lata i 

planem naprawczym. Zarząd zapoznał się z dokumentem.  

 

 Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie wyrażenia zgody na opłacanie z 

budżetu PCPR faktur z realizacji projektu „W rodzinie siła” w ramach działania 7.2 Usługi 
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społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne” WRPO 2014+ wynikających z 

zawartych umów do czasu, aż centrum nie otrzyma pierwszej transzy środków europejskich. 

Zawarte umowy nie będą w żaden sposób obciążały budżetu PCPR, ponieważ są w 100% 

finansowane ze środków zewnętrznych. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 

 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do Prezesa Zarządu Ochotniczej straży Pożarnej w 

Kępnie, przekazane do wiadomości Starosty Kępińskiego wyjaśniające sytuację zaistniałą na 

zebraniu Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP Kępno. Sprawa dotyczy wyproszenia 

członków OSP z zebrania.  Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

   

 Odpowiedź SPZOZ na oświadczenie poza procesowe pracownicy SPZOZ w Kępnie 

otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego, dotyczące przeniesienia na inne stanowisko 

pracy bez zgody pracownicy. Pismo szczegółowo wyjaśnia powody przeniesienia pracownicy 

na inne stanowisko pracy. Zarząd zapoznał się z pismem i przyjął informacje do wiadomości.  

   

 Zarząd analizował również na prośbę dyrektora PZD przebieg projektowanego rurociągu 

gazu, który ma zostać doprowadzony do gminy Bralin a następnie do Perzowa. Projekt 

przewiduje prowadzenie rurociągu w ciągu ulicy Wrocławskiej na zmianę pod nawierzchnią 

jezdni oraz nawierzchnią chodnika. Zarząd wskazał, ze linia gazociągu powinna zostać 

umieszczona w nawierzchni jezdni z uwagi na to, iż chodnik należy pozostawić na inną 

infrastrukturę w tym teleinformatyczną. Zarząd zaopiniował projekt pozytywnie pod 

warunkiem umieszczenia urządzeń pod nawierzchnią jezdni i odtworzenia jej na połowie pasa, 

w którym zostanie ułożona linia.    

 

 

III. 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 


