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PROTOKÓŁ Nr 107.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 8 września 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 - 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 (informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej – konkurs 

na stanowisko na dyrektora SPZOZ). 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kępińskiego 

Nr XXV/150/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag. 

 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:  

 

 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

dniach 20-21 lipca 2017r. w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Kontrola dotyczyła oceny 

standardu podstawowych usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Rzetni. W 

wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie prawidłowości standardu podstawowych 

usług świadczonych przez DPS. Dom utrzymuje obowiązujący standard podstawowych usług 

świadczonych przez domy, określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 27 sierpnia2012r. w sprawie domów pomocy społecznej. Zarząd zapoznał się protokołem.   

  

 Podziękowanie Związku Powiatów Polskich za pozytywne ustosunkowanie się do apelu o pomoc 

poszkodowanym w kataklizmach samorządom z wykazem gmin, powiatów oraz miast na 

prawach powiatu, które zostały dotknięte anomaliami pogodowymi. ZPP zwraca się z prośbą o 

informację w przypadku udzielenia bezpośredniej pomocy którejś z jednostek wymienionych w 

wykazie. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo dwóch mieszkańców ul. Szerokiej w Słupi pod Kępnem w sprawie przedłużenia o 20mb 

chodnika po prawej stronie przy posesji 62. Mieszkańcy podnoszą problem zalewania posesji 
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podczas ulewnych deszczy i nawałnic z powodu braku krawężnika i chodnika. Zarząd 

zaopiniował wniosek pozytywnie. Zadanie zostanie zlecone Powiatowemu Zarządowi Dróg.  

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi w sprawie brakujących w budżecie szkoły 

środków finansowych na zakup wyposażenie niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania 

szkoły po przeprowadzonym remoncie. Brakująca szacowana kwota to ok. 50 000,00zł. Zarząd 

rozważy wysokość dofinansowania budżetu szkoły o brakujące środki po rozstrzygnięciu 

postepowania przetargowego na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ZSS w Słupi.  

 

 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie Miasta Kępno w porze nocnej, w 

niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 

października 2018 r. Zarząd zapoznał się z uchwałą. 

 

 

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2017r. w sprawie 

zmiany uchwały Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXV/150/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w 

sprawie budżetu powiatu na rok 2017 

 

V. 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 


