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PROTOKÓŁ Nr 117.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 20 listopada 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 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane w roku 2018.  

W związku z projektem budżetu na 2018 rok należy przyjąć projekt powyższej uchwały z podziałem przyjętej w 

budżecie na powyższy cel kwoty oraz skierować go do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym 

nauczycieli działającym na terenie powiatu kępińskiego.  

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o 

uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2017 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kępno 

reprezentowanego przez Pana Andrzeja Mrugałę właściciela firmy Usługi Projektowe i Nadzory Oś. Kopa 

2/10 63-600 Kępno p wydanie opinii dotyczącej budowy ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: 

Wiosennej, Letniej i Jesiennej z oświetleniem i odwodnieniem zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017. 

Poz. 1496.) na działkach nr ewid.: 437/3, 446/6, 446/11, 446/15, 446/26, 447/10, 447/20, 447/26, 447/27, 

447/29, 447/30, obręb 0001 Kępno miasto oraz dz. nr ewid.787 obręb 0001 Baranów. 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sępoleńskiemu na usuwanie skutków nawałnicy  
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 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie 

Baranów zadania zarzadzania drogą powiatową Nr 5695 P w miejscowości Słupia pod Kępnem. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Baranów 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Łęka 

Opatowska 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kępno 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z prośbą o 

wyrażenie zgody na dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego SPZOZ w Kępnie za rok 2017, 2018, 2019. Na wykonanie usługi 

zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem zamówień publicznych 

obowiązującym w SPZOZ w Kępnie. Zapytanie skierowano do trzech podmiotów, w odpowiedzi 

złożone zostały dwie oferty. Najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny przedstawiła oferta 

Kancelarii Audytorsko-Księgowej Ireny Tomaszek, ul. Estkowskiego 7, 63-600 Kępno za cenę 

9840,00zł za roczne wykonanie usługi. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w 

nawiązaniu do rozmów i propozycji Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie sfinansowania 

wyposażenia bloku operacyjnego w proporcji 50% powiat i 50% SPZOZ oraz w związku z 

pozyskaniem dotacji na dokończenie inwestycji z KPRM z prośbą o ponowne rozpatrzenie 

argumentów przemawiających za pełnym sfinansowaniem przez Powiat Kępiński wyposażenia 

bloku operacyjnego i sterylizatorni. Dyrektor wnosi, ze sytuacja SPZOZ w Kepnie uniemożliwia 

zaciągnięcie kredytu na powyższy cel. Ujemny wynik finansowy za ubiegły rok zmusił do 

wdrażania planu naprawczego. W roku bieżącym również wystąpi strata nett uniemożliwiająca 

staranie się o kredyt. Jako osoba odpowiedzialna za płynność finansową SPZOZ dyrektor 

wskazuje, że kredyt w znaczący, negatywny sposób wpłynie na wskaźnik płynności finansowej. 

Zarząd postanowił przedstawić i przedyskutować sprawę finansowania wyposażenia bloku 

operacyjnego wspólnie z Radą Powiatu Kępińskiego 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcinica dla obszaru 

obejmującego działkę ew. nr 417/2 położoną w miejscowości Wodziczna celem uzgodnienia. 

Zarząd zapoznał się projektem planu. Uzgodnienie należy przedstawić w terminie 21 dni od daty 

otrzymania projektu. Nie przedstawienie stanowiska w powyższym terminie uważa się za 

uzgodnienie projektu zmiany planu bez uwag. Zarząd zapoznał się z dokumentem i nie wniósł 

uwag. 

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie za okres od 01.01.2017r. do 

31.12.2017r. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem i przekazał je na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na najbliższej sesji.  

 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. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 213.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2017 

 Uchwała Nr 214.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie 

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kępno reprezentowanego przez Pana Andrzeja Mrugałę 

właściciela firmy Usługi Projektowe i Nadzory Oś. Kopa 2/10 63-600 Kępno p wydanie opinii 

dotyczącej budowy ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Wiosennej, Letniej i Jesiennej z 

oświetleniem i odwodnieniem zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017. Poz. 

1496.) na działkach nr ewid.: 437/3, 446/6, 446/11, 446/15, 446/26, 447/10, 447/20, 447/26, 

447/27, 447/29, 447/30, obręb 0001 Kępno miasto oraz dz. nr ewid.787 obręb 0001 Baranów. 
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VI. Wnioski i wolne głosy 

 Wniosek członka zarządu Michała Błażejewskiego o wyjaśnienie przez Dyrektora SPZOZ 

skargi złożonej ustnie przez mieszkankę gminy Baranów na działalność Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego. Zarząd poprosi o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.  

 Wniosek członka zarządu Krystyny Możdżanowskiej o wystosowanie pisma do Burmistrza 

Miasta i Gminy Kępno z zapytaniem o partycypację w kosztach budowy chodnika 

Kierzno- Ostrówiec. 

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 


