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PROTOKÓŁ Nr 105.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2017 roku o godz. 10:30  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu  

2. Grażyna Jany – Członek Zarządu - nieobecna  

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. 

 Spotkanie ze zwolnionym dyrektorem szpitala w Kępnie w sprawie zawarcia ewentualnej 

ugody w sądzie. Starosta w rozmowie z dyrektorem poinformował, że jakiekolwiek warunki 

ugody zostaną przedyskutowane na posiedzeniu zarządu. W związku z powyższym po dyskusji 

zarząd stanął na stanowisku przedstawienia byłemu dyrektorowi propozycji zawarcia ugody 

bez zmiany sposobu wypowiedzenia umowy oraz ewentualnej wypłacie jednomiesięcznego 

wynagrodzenia. Do przedstawienia warunków ugody zobowiązano starostę.   

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 

Po posiedzeniu komisji konkursowej w dniu 10 sierpnia 2017r. i opracowaniu regulaminu konkursu 

oraz ogłoszenia o konkursie Komisja Konkursowa przekazała uchwały wraz z opracowanymi 

dokumentami Zarządowi Powiatu Kępińskiego celem wszczęcia procedury naboru poprzez ogłoszenie 

konkursu. Dokumenty zostały odczytane, przeanalizowane i przedyskutowane przez członków 

zarządu.   

  

Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag. 

 

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

 Nie wniesiono projektów uchwał rady pod obrady zarządu. 

 

IV. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:  
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 Pismo Cartas Diecezji Kaliskiej - Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi pod 

Kępnem w odpowiedzi na zapytanie zarządu powiatu o ilość mieszkańców powiatu kępińskiego 

przebywających w ośrodku. Sprawa dotyczy wniosku Cartas Diecezji Kaliskiej o zwiększenie 

środków przeznaczonych na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowe.  

W roku 2015 w ośrodku przebywały 3 osoby a w roku 2016 5 osób z terenu Powiatu 

Kępińskiego. Stan mieszkańców powiatu w ośrodku na dzień 31 lipca 2017r. to 11 osób. Zarząd 

zapoznał się z pismem. Decyzję o wysokości środków przeznaczonych na POIK zarząd podejmie 

przy projektowaniu budżetu na 2018r.   

  

 Pismo Spółdzielni Socjalnej „JAŚMIN” w sprawie zwrotu udziałów członkowskich Powiatu 

Kępińskiego w wysokości 4750,00zł, który będzie mógł nastąpić dopiero po zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2017 pod warunkiem, że nie wykaże ono straty. 

Sprawa dotyczy wystąpienia Powiatu Kępińskiego ze spółdzielni. Zarząd zapoznał się z pismem i 

wystąpi do spółdzielni w 2018r.o informację dotyczącą wyniku finansowego.  

 

 Pismo Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi w sprawie podjęcia decyzji o dalszej eksploatacji 

dźwigu osobowego użytkowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Dźwig 

jest nieużytkowany przez ZSS a decyzję o jego wyłączeniu z eksploatacji może podjąć tylko 

właściciel dźwigu – Powiat Kępiński. Zarząd zdecydował o pozostawieniu dźwigu w 

użytkowaniu. 

 

 Sprawozdanie końcowe stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kępińskiej z wykonania 

zadania publicznego pn. ”Życie kulturalno – społeczne Kępna i powiatu w okresie 

międzywojennym”. 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. 

 Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

zdrowotnej w Kępnie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych. Organ wydający 

zezwolenie zawiadamia Strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz zapoznania się z dokumentami w sprawie w 

siedzibie UMWW. Zarząd przyjął zawiadomienie do wiadomości.  

 

 Pismo Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa do GDDKiA otrzymane do wiadomości 

Starosty Kępińskiego w sprawie budowy II etapu obwodnicy Kępna od istniejącego węzła 

„Kępno-Krążkowy” do istniejącej DK 11. Pismo wnosi o uwzględnienie, na etapie budowy, 

przejezdności drogi gminnej G859643P oraz drogi powiatowej 5599P, które są strategicznymi dla 

ZZO drogami dojazdowymi oraz o docelowe wykonanie dróg o kategorii pozwalającej na 

korzystanie z nich przez ciężkie środki transportu. Zarząd przyjął pismo do wiadomości. 

 

 Pismo głównej księgowej oraz kierownika sekcji kadr i płac w SPZOZ z prośbą o wyrażenie 

zgody na przyznanie dodatku funkcyjnego z-cy dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych. 

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie, jednak z uwagi na brak uprawnień do wykonywania 

czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników SPZOZ, przyznaniem dodatku dla 

ww. osoby zajmie się nowy dyrektor SPZOZ wyłoniony w drodze konkursu.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 190.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie 

 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

1. Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów 

Na tym posiedzenie zakończono 

 



Strona 3 z 3 

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 


