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PROTOKÓŁ Nr 127.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 21 luty 2018 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  

3. Jakub Krawczyk – Dyrektor SPZOZ w Kępnie 

 

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.  

 Zarząd dyskutował z dyrektorem szpitala o sprawach bieżących w SPZOZ, strategii rozwoju 

szpitala, która zostanie przedstawiona na Radzie Społecznej SPZOZ oraz na Radzie Powiatu 

Kępińskiego zgodnie z deklaracją złożoną przez dyrektora. Dużą część dyskusji zajęła sprawa 

realizacji uchwały Rady Powiatu Kępińskiego związana z planem naprawczym, szczególnie z 

tematem likwidacji kuchni w oddziale rehabilitacyjnym w Grębaninie. Dyrektor przedstawił 

szczegółowo w piśmie złożonym do zarządu kalkulację likwidacji kuchni w Grębaninie i 

rozwiązania dotyczące zapewnienia całodziennego wyżywienia pacjentów oddziału.  

Zarząd po zakończeniu dyskusji głosował w sprawie wstrzymania likwidacji kuchni. Wynik 

głosowania 3 głosy za wstrzymaniem likwidacji kuchni, 1 głos za likwidacją. Zarząd 

zdecydował również o wystąpieniu do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy 

Rodzinie o opinię w sprawie oraz o wystosowaniu pisma do dyrektora SPZZOZ z prośbą o 

wstrzymanie się z likwidacją kuchni do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez Radę Powiatu 

Kępińskiego.    

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

Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu. 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego 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 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028. 
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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 Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w sprawie doprecyzowania 

lub zmiany zapisu uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego dotyczącej stawek wynajmu basenu 

przy ZSS w Słupi w związku z otrzymaniem pisma od Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obecna 

stawka za wynajem basenu z aqua aerobikiem wynosi 270zł za 60min (+VAT), stawka za 

wynajem basenu dla grup seniorów lub grup niepełnosprawnych 120zł za 60 min (+obowiązująca 

stawka VAT).Członkowie UTW zaliczają się do grupy seniorów jednak chcą wynająć basen 

razem z aqua aerobikiem. Z obecnego zapisu uchwały wynika, że nie można naliczyć stawki 

120zł, ponieważ nie zawiera ona kosztu instruktora aqua aerobiku. Dyrektor prosi o zajęcie 

stanowiska w sprawie. Zarząd zdecydował o pozostawieniu stawek w powyższych wysokościach z 

uwagi na to, iż stawka wynajmu basenu dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych została już 

znacznie obniżona. 

 Pismo Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w sprawie zajęcia przez 

zarząd stanowiska w związku z otrzymaniem pisma od Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi z 

prośbą o umożliwienie nieodpłatnego korzystania z basenu dla uczestników WTZ. Zarząd nie 

wyraził zgody na nieodpłatne korzystanie z basenu. Stawką obowiązującą dla Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, podobnie jak dla seniorów jest stawka już znacznie obniżona do wysokości 120,00zł za 

godzinę (+podatek VAT). 

 Pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie z prośbą o zabezpieczenie 

w budżecie powiatu kwoty w wysokości 60 000,00zł na zakup lekkiego samochodu operacyjnego. 

Samochód będzie służył do przewozu osób i drobnego sprzętu ratowniczego na miejsce akcji. 

Koszt zakupu pojazdu to kwota ok. 120 000,00zł. Planowane finansowanie pojazdu to dotacja z 

WFOŚiGW w wysokości 50% wartości i wkład własny- środki pochodzące z budżetu powiatu. 

Komenda PSP w 2018r. zostanie również doposażona w drabinę długości 30m, której wartość 

opiewa na kwotę ok. 2mln zł. Drabina zostanie sfinansowana bez konieczności angażowania 

środków z budżetu powiatu. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Środki zostaną zabezpieczone 

przy podziale nadwyżki budżetowej. 

 Pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informujące o zamiarze powierzenia 

pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie 

podinsp. Robertowi Ciesielskiemu dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Powiatowego 

Policji w Kępnie. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Projekt „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 z 

perspektywą do 2024 roku”. Zarząd zapoznał się z projektem i skieruje do Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego prośbę o jego zaopiniowanie. Po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa 

opinii, zarząd przedłoży uchwałę wraz z projektem programu do zaakceptowania Radzie Powiatu 

Kępińskiego.  

  Pismo Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 

wniosku 4 mieszkańców miejscowości Mikorzyn o wykup działki 432/4 o powierzchni 0,0458, 

która została wydzielona pod drogę publiczną i z mocy prawa przeszła na własność powiatu z 

dniem, w którym decyzja podziałowa stała się ostateczna. Sprawa została skonsultowana z biurem 

prawnym oraz z wydziałem merytorycznym. Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu 

nieruchomościami za działki przejęte pod drogę przysługuje odszkodowanie w wysokości 

uzgodnionej między właścicielem działki a organem przejmującym. Mieszkańcy Mikorzyna 

zaproponowali wykup powyższej nieruchomości za stawkę 10zł/1 m
2
. Z analizy podobnych 

postepowań prowadzonych przez Starostę Kępińskiego w sprawach decyzji odszkodowawczych 

za grunty zajęte pod drogę wynika, że wartość 1 m
2
 podobnych działek oscylowała w granicach od 

14,00-20,00zł. Wydział merytoryczny wystosował zapytanie do rzeczoznawców o wycenę 

nieruchomości, jednak w odpowiedzi nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami prosi zarząd o zajęcie 

stanowiska w sprawie. Zarząd zaakceptował stawkę 10zł/1 m
2 

zaproponowaną przez mieszkańców 

Mikorzyna. 
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Nie podjęto uchwał 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Na posiedzeniu 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 


