PROTOKÓŁ Nr 114.V.2017
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO,
które odbyło się w dniu 27 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
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.
II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu:


Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie



Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej
prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w 2018 r.



Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w
zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku
publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

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


Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa
Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia
polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez
wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala w Kępnie w sprzęt informatyczny
i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie
środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami
leczniczymi samorządu województwa”.
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Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Zostanie ona przekazana na ręce Przewodniczącego
Rady Powiatu celem przedłożenia na sesji (uchwała dodatkowa na sesję październikową z uwagi na
termin obligujący dostarczenie dokumentu do 24 listopada 2017r.)
IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:


Pismo dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie z informacją o możliwości
uzyskania dofinansowania na remont, rozbudowę i wyposażenie biblioteki z programu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Rozwój infrastruktury kultury. Celem programu jest
stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez
modernizacje i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury a także innych podmiotów
działających w tym obszarze. Dofinansowanie do wysokości 75%. Zarząd zwrócił się z prośbą o
określenie zakresu prac, jaki miałby zostać wykonany w ramach ewentualnego starania się o
dofinansowanie



Pismo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w sprawie dofinansowania projektu
wydawniczego dotyczącego Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Publikacja ma zostać wydana w
związku z obchodami setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Towarzystwo oprócz pomocy
finansowej zwraca się o pomoc merytoryczną. Zarząd zwróci się z prośba o doprecyzowanie
kwoty ewentualnego dofinansowani publikacji.



Informację dotyczącą funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w 2017r. Zarząd
zapoznał się z informacją. Dokument zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego Rady
Powiatu celem przedłożenia na sesji Rady Powiatu Kępińskiego.



Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy wg stanu na pierwszy dzień miesiąca października
2017 r. oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i miesięczne rozliczenie
dotacji za miesiąc wrzesień 2017 roku. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje.



Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o przekazanie e w trwały zarząd części
działki numer 1260/3 o powierzchni 450m2 zlokalizowanej w miejscowości Słupia pod Kępnem.
Na działce zlokalizowany jest budynek, który będzie wykorzystywana na nową siedzibę
Powiatowego Zarządu Dróg. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.



Pismo dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w sprawie zmiany decyzji GG
7/2014 z dnia 16 maja 2016r. dotyczącej oddania w trwały zarząd budynku położonego na działce
1260/3 w związku z przeniesieniem siedziby Powiatowego Zarząd Dróg w zakresie dostosowania
powierzchni działki zabudowanej budynkiem ZSS w Słupi dla potrzeb szkoły i PZD. Zarząd
zaopiniował prośbę pozytywnie.



Pismo Zarządu Powiatu Sępoleńskiego z prośbą o pomoc finansową na usunięcie skutków i
zniszczeń powstałych w wyniku nawałnicy, która przeszła nad powiatem sępoleńskim w nocy z
11 na 12 sierpnia. W wyniku nawałnicy powstały ogromne straty w infrastrukturze budowlanej i
w infrastrukturze drogowej. Zarząd Powiatu Sępoleńskiego czyni również starania o pozyskanie
środków z rezerwy na usunięcie skutków zjawisk noszących znamiona klęsk żywiołowych.
Zarząd zdecydował o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 10 000,00zł. Wydział
merytoryczny przygotuje stosowną uchwałę Rady Powiatu Kępińskiego, celem przekazania
środków dla Powiatu Sępoleńskiego.



Pismo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu w sprawie
nieodpłatnego przekazania dz. 46/2 i 110/1 w obrębie Buczek, o które zwrócił się Zarząd Powiatu
Kępińskiego w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej. Ośrodek informuje, ze, jako
prawny następca Agencji Nieruchomości Rolnych OT Poznań zgromadził wszystkie niezbędne
dokumenty w sprawie i zwraca się z prośba o ustalenie wartości nieruchomości w formie operatu
szacunkowego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Koszty wykonania
operatu poniesie powiat. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie i przekazał do wydziału
merytorycznego celem dalszego procedowania.
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Na posiedzeniu podjęto:

V.

VI.



Uchwała Nr 204.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 października 2017r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie



Uchwała Nr 205.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 października 2017r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku
publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.



Uchwała Nr 206.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 października 2017r. w
sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia
organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

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
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