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PROTOKÓŁ Nr 112.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 5 października 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 (pisma z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie 

bloku operacyjnego do Wojewody, Premiera i Ministra Zdrowia) 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania koordynatora realizacji projektu 

„modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i 

defaworyzowanych” 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego 

dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem  

 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 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i 

opinii do projektu Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wniosku Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 

21 63-604 Baranów reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21.03.2017 przez 

Pana Marka Kruszewskiego „Drommost” Sp.. z o.o. 61-693 Poznań ul. Trójpole 3b o wydanie 

opinii dotyczącej „Budowy odcinka drogi gminnej nr G852539P (klasy lokalnej) łącznie z 

przebudowa drogi krajowej nr 11 wraz z infrastruktura w miejscowości Baranów” na terenie 

gminy Baranów powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), na działkach nr ewid.: 2240, 802/1, 811, 803/1, 829 802/2, 764, 

766, 767, 770, 810, 830/1 obręb Baranów  

Zarząd zaopiniował projekt uchwały 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 zatwierdzenia „Programu naprawczego 

samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” 

 

„Program działań naprawczych SPZOZ w Kępnie” został przedłożony Zarządowi Powiatu celem 

zatwierdzenia. Program naprawczy został opracowany na podstawie art. 59 ust 4 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w którym SPZOZ-y zostały zobowiązane do sporządzenia 

programu naprawczego na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawienia go podmiotowi tworzącemu w 

celu zatwierdzenia, w przypadku wystąpienia straty netto w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego. SPZOZ w Kępnie zanotował ujemny wynik finansowy w 

wysokości 1 082 744,91 zł, co spowodowało konieczność opracowania niniejszego programu działań 

naprawczych.  

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował „Program działań naprawczych SPZOZ w Kępnie”. 

Dokument z projektem uchwały rady zostanie przedłożony Przewodniczącemu Rady Powiatu celem 

przedstawienia na kolejnej Sesji Rady Powiatu Kępińskiego.   

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Wniosek o udzielenie dotacji w 2018 z budżetu Powiatu Kępińskiego na prowadzenie szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Wniosek dotyczy dotacji na trzyletnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych. Planowana w 2018r. liczba uczniów liceum od 1stycznia do 31 

sierpnia 320 osób, od 1 września do 31 grudnia 160 osób. Zarząd zaopiniował wniosek 

pozytywnie i przekazał go do Wydziału Budżetu i Finansów.  

 

 Informację Wydziału Edukacji i Sportu o wykorzystaniu środków przeznaczonych na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli w III kwartale 2017r. Zarząd zapoznał się i zaakceptował 

informację. 

 

 Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach prowadzonych przez Powiat 

Kępiński w roku szkolnym 2016/2017. Zarząd zapoznał się z informacją i przekazał ją na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na najbliższej sesji. 

 

 Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 z prośbą o zwiększenie środków w kwocie 15 000,00zł na 

wykonanie kostki brukowej pomiędzy salą gimnastyczna a nowo powstałym boiskiem 

wielofunkcyjnym w celu zapobieżenia zabrudzaniu boiska i zalewaniu go wodą opadową. Zarząd 

zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 

 Zestawienie dodatkowych kosztów wykonania dokumentacji projektowej drogi relacji Trzcinica- 

Wielki Buczek, które były tematem debaty w dniu 19.09.2017r., gdzie radni zdecydowali o 

wykonaniu pełnego zakresu dokumentacji obejmującego jezdnię i ścieżkę rowerową na całej 

długości drogi. Szacowane koszty wykupu gruntów, podziałów i opłaty notarialnej wynoszą 

538 735,80zł. Zarząd zdecydował, że z uwagi na bardzo wysokie koszty wykupu i podziału 

gruntów dokumentacja projektowa zostanie opracowana w pierwotnym zarysie.   

 

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w sprawie dofinansowania zakupu 

specjalistycznego wózka do transportu mieszkańców w pozycji leżącej w kwocie 12 000,00zł. 

Planowane wykonanie zakupu IV kwartał 2017r. Zakup wózka będzie stanowił wyposażenie 

remontowanej łazienki, na którą DPS pozyskał dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego. 

Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 

 Wniosek Uniwersytetu Trzeciego Wieku z prośbą o zmianę umowy zawartej w ramach realizacji 

zadania publicznego pn. „Zajęcia aktywizujące w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w 

zakresie przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami w projekcie. Zarząd 

zaopiniował wniosek pozytywnie. Wydział ZPPP przygotuje stosowne aneksy do umów.  

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie 

wynagrodzeń dla pracowników pionu drogowego, którzy pełnią funkcję osób obsługujących 

maszyny koszące oraz ścinarkę poboczy. Obecne wynagrodzenia ww. pracowników z premiami 

oscylują w przedziale od 2850,00zł do 3180,00zł brutto. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 198.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017r. w sprawie 

powołania koordynatora realizacji projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla 

obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” 

 Uchwała Nr 199.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017r. w sprawie 

przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 

 

 Uchwała Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 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 

 

 Uchwała Nr 201.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017r. w sprawie 

terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu Współpracy Powiatu 

Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2018 

 Uchwała Nr 202.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017r. wniosku 

Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów reprezentowanego na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia 21.03.2017 przez Pana Marka Kruszewskiego „Drommost” Sp.. z o.o. 61-

693 Poznań ul. Trójpole 3b o wydanie opinii dotyczącej „Budowy odcinka drogi gminnej nr 

G852539P (klasy lokalnej) łącznie z przebudowa drogi krajowej nr 11 wraz z infrastruktura w 

miejscowości Baranów” na terenie gminy Baranów powiatu Kępińskiego, województwa 

wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), na działkach nr ewid.: 2240, 802/1, 

811, 803/1, 829 802/2, 764, 766, 767, 770, 810, 830/1 obręb Baranów. 

 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 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 


