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PROTOKÓŁ Nr 131.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 27 marzec 2018 roku o godz. 11:30  

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 ( sprawozdania z audytów wydziałów OŚ i FN, Rządowy 

Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury Drogowej- omówienie) 

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 zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 

01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 

01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-

2020 

 

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:  

 

 Bilans z wykonania budżetu powiatu za 2017r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 

powiatu. Po omówieniu przez skarbnika zarząd przyjął i zatwardził powyższe dokumenty. 

Sprawozdanie zostanie przekazane Radzie Powiatu Kępińskiego oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej.  

http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rzadowy_program_na_rzecz_rozwoju_oraz_konkurencyjnosci_regionow_poprzez_wsparcie_lokalnej_infrastruktury_drogowej.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rzadowy_program_na_rzecz_rozwoju_oraz_konkurencyjnosci_regionow_poprzez_wsparcie_lokalnej_infrastruktury_drogowej.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rzadowy_program_na_rzecz_rozwoju_oraz_konkurencyjnosci_regionow_poprzez_wsparcie_lokalnej_infrastruktury_drogowej.pdf


Strona 2 z 3 

 Pisma naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. uproszczonych ofert 

realizacji zadań publicznych pn. „Wycieczka do ogrodu zoologicznego – Wrocław” 

stowarzyszenia Jesteśmy dla Ciebie oraz „Zabytkowo i klockowo! – Warsztaty zabytkowej 

architektury sakralnej Powiatu Kępińskiego dla dzieci” Fundacji F-XXI . Pismo informuje, że do 

ofert nie zgłoszono uwag oraz że wydział posiada w budżecie środki na ewentualne przekazanie 

dotacji. Zarząd uznał celowość zadań i wyraził zgodę na ich realizację z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. Wydział merytoryczny przygotuje stosowne umowy realizacji powyższych zadań.  

 

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o zabezpieczenie w budżecie 

powiatu na rok 2018 środków w wysokości 65 000,00zł z przeznaczeniem na wsparcie Komendy 

Powiatowej Policji w Kępnie w zakupie radiowozu w tzw. układzie 50% na 50%. Ze środków 

miałby zostać zakupiony radiowóz osobowy segmentu C o podwyższonych parametrach w wersji 

nieoznakowanej. Z uwagi na brak wolnych środków w budżecie powiatu zarząd zaopiniował 

prośbę negatywnie. 

 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie rezygnacji z 

remontu ulicy Dworcowej w kształcie po 50% wkładu partnerów. Burmistrz wnosi o 

pozostawienie w budżecie powiatu środków na realizację części zadania w 2018r. po okrojeniu 

dokumentacji projektowej jedynie do niezbędnego minimum. W związku z informacją od 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca w sprawie dodatkowego naboru wniosków na 

infrastrukturę drogową ( termin składania do 15 kwietnia 2018r., warunek pełna dokumentacja 

projektowa) zarząd ponownie wystąpi z wnioskami o dofinansowanie realizacji zadań złożonych 

do PRGiPID w 2017r. 

 Pismo Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pani Andżeliki 

Możdżanowskiej, która przekazuje informację od Ministra Zdrowia nt. stwierdzenia zgonu osób 

bezdomnych lub osób pozbawionych opieki medycznej w przypadku braku lekarza koronera. 

Pismo informuje, że obowiązki powołania przez starostę koronera powstają tylko i wyłącznie w 

sytuacji, jeżeli niemożliwe jest ustalenie zgonu i jego przyczyny przez lekarza, leczącego chorego 

w ostatniej chorobie. Koszty ustalenia zgonu nie mogą obciążać rodziny zmarłego. Również 

zespoły ratownictwa medycznego nie mogą być dysponowane wyłącznie w celu stwierdzenia 

zgonu. Minister informuje, że obecnie trwają wewnętrzne prace nad projektem ustawy mającym 

na celu wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie stwierdzenia, udokumentowania i 

rejestracji zgonów. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Nie podjęto uchwał Zarządu  

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    /-/ 
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5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak    /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


