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PROTOKÓŁ Nr 125.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 1 luty 2018 roku o godz. 12:00  

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 (omówienie spotkania z firmą Strabag w sprawie 

wykonawstwa drogi Mikorzyn- Krążkowy, omówienie zadań inwestycyjnych na 2018r. planowanych 

do realizacji wspólnie z gminami, informacja z SPZOZ o ostatecznym oddaniu do użytku w dniu 

30.01.2018r. przez LPR lądowiska dla helikopterów oraz o otrzymaniu informacji pokontrolnej z 

kontroli realizacji projektu przeprowadzonej przez IZ- zaleceń pokontrolnych nie wydano).  

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

 

 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 

grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018 

 Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie 

ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 226.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11.01.2018 r. 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie 

 

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

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Rozliczenie porozumienia o partnerstwie nr ZPPP.031.9.2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku w 

sprawie wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego na drogach powiatowych zlokalizowanych w 

obrębie gminy Perzów. Zarząd po kontroli merytorycznej i finansowej zatwierdził rozliczenie. 
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 Rozliczenie porozumienia o partnerstwie nr ZPPP.031.11.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku w 

sprawie wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego na drogach powiatowych zlokalizowanych w 

obrębie gminy Trzcinica. Zarząd po kontroli merytorycznej i finansowej zatwierdził rozliczenie. 

 Sprawozdanie częściowe za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017r. złożone przez Caritas Diecezji 

Kaliskiej z realizacji zadania w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Słupi pod Kępnem. Zarząd po zaopiniowaniu sprawozdania przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz kontroli merytorycznej i finansowej zatwierdził sprawozdanie. 

 Pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie przekazujące do rozpatrzenia 

pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o bezpłatne udostępnienie sali 

gimnastycznej na XIV Turniej Piłki Nożnej Halowej dla Policjantów o Puchar Starosty 

Kępińskiego w dniu 24 lutego 2018r. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.    

 Odpowiedz Ministra Zdrowia na pismo Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie problemu 

lekarza – koronera w przypadku konieczności stwierdzania zgonu osób bezdomnych lub osób 

pozbawionych opieki medycznej. Minister informuje, że prowadzone są prace wewnętrzne nad 

projektem ustawy mającym na celu wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie spraw 

dotyczących stwierdzenia, dokumentowania i rejestracji zgonów. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

 Pismo Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia z prośbą o przeznaczenie z budżetu powiatu 

kwoty 3 700,00zł na zakup toreb sportowych dla pierwszego zespołu piłki nożnej klubu. Zarząd 

zaopiniował pismo negatywnie.  

 Protokół kontroli planowej przekazany przez dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 

w Kępnie dotyczący oceny prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych z przedszkolami i szkołami. W wyniku kontroli nie wydano zaleceń 

pokontrolnych. Zarząd zapoznał się z protokołem. Dokument zostanie przekazany do komórki 

kontroli wewnętrznej.  

 Wystąpienie pokontrolne przekazane do informacji Starosty Kępińskiego z kontroli 

przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w dniach 10-12. 

10.2017r. przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Celem 

kontroli była ocena prawidłowości zadań wykonywanych w zakresie spraw organizacyjnych, 

kadrowych, prowadzenia postepowań administracyjnych, poprawności wykonywania zadań 

organu nadzoru budowlanego w zakresie samowoli budowlanej. Zarząd zapoznał się z 

protokołem. Dokument zostanie przekazany do komórki kontroli wewnętrznej.  

 Pismo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacja o braku w planie 

finansowym kwoty w wysokości 156 000,00zł z racji umieszczenia 3 dzieci w placówkach 

opiekuńczo- wychowawczych. Zarząd zapoznał się z informacją, rozpatrzy sprawę przy podziale 

nadwyżki budżetowej.  

 Pismo firmy PROINWEST skierowane do zarządu drogą elektroniczną w sprawie prośby o zakup 

publikacji książkowych, z których dochód w wysokości 10% zostanie przeznaczony na pomoc 

dzieciom z chorobami układu krążenia. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 233.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 

roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018 

 Uchwała Nr 234.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 

Uchwałą Nr 226.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11.01.2018 r. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Na posiedzeniu nie wniesiono wniosków i wolnych głosów.  

Na tym posiedzenie zakończono 
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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 


