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PROTOKÓŁ Nr 150.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 18 września 2018 roku o godz. 13:00  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu - nieobecny 

2. Grażyna Jany – Członek Zarządu  

3. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu  

4. Michał Błażejewski – Członek Zarządu 

5. Zenon Kasprzak – Członek Zarządu - nieobecny 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu  

3. Jakub Krawczyk – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

 

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, wicestarosta przedstawiła 

sprawozdanie z okresu między zarządami informacja o pozytywnej weryfikacji zamówień publicznych 

dotyczących projektu cyfryzacji zasobów geodezyjnych) 

II. W punkcie drugim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał zarządu 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody Starosty Kępińskiego 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył 8 wniosków dyrektorów o przyznanie nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji 

Narodowe. Jednocześnie na podst. § 9 ust. 4 uchwały z inicjatywy zarządu nagrody przyznano również trzem 

dyrektorom szkół. 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej nr 22950 o nazwie ciągu drogowego ul. Sienkiewicza w Wołczynie. 

Starosta Powiatu Kluczborskiego zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej nr 22950 o nazwie ciągu drogowego ul. Sienkiewicza w Wołczynie. Zarząd zaopiniował sprawę 

pozytywnie.  

 

III. W punkcie trzecim wicestarosta przedstawiła i omówiła 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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 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady powiatu 

Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie, dokumenty zostaną przedłożone Przewodniczącemu 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na kolejnej sesji.  

 

 Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Kępińskiego  

 

Uchwała będzie przedyskutowana przez Radnych Rady Powiatu Kępińskiego na debacie w dniu 19 września 2018r.  

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta 

Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 

listopada 2018r. do dnia 31 października 2019r.  

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały.  

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego 

samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” 
 

„Program działań naprawczych SPZOZ w Kępnie” został przedłożony Zarządowi Powiatu celem 

zatwierdzenia. Program naprawczy został opracowany na podstawie art. 59 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej, w którym SPZOZ-y zostały zobowiązane do sporządzenia programu 

naprawczego na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawienia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia, 

w przypadku wystąpienia straty netto w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego. SPZOZ w Kępnie zanotował ujemny wynik finansowy, co spowodowało konieczność opracowania 

niniejszego programu działań naprawczych.  

 

Zarząd zapoznał się z dokumentem i zaopiniował „Program działań naprawczych SPZOZ w Kępnie” pozytywnie z 

wyjątkiem punktu dotyczącego likwidacji kuchni w Grębaninie. Dokument z projektem uchwały rady zostanie 

przedłożony Radnym Rady Powiatu Kępińskiego celem przedyskutowania sprawy na debacie w dniu 19 września 

2018r. przed podjęciem uchwały zatwierdzającej dokument.  

 

IV. W punkcie czwartym wicestarosta przedstawiła i omówiła: 

 

 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej w odpowiedzi na pismo Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie 

pozytywnego zaopiniowania dalszego użyczenia działki nr 1257/7 o pow. 0,1730ha położonej w 

Słupi pod Kępnem będącej własnością powiatu. Caritas Diecezji Kaliskiej nie jest zainteresowany 

użyczeniem działki a tylko i wyłącznie nieodpłatnym przekazaniem gruntu, na które zarząd nie 

wyraził zgody. Zarząd przyjął informację do wiadomości i przedyskutuje możliwość nieodpłatnego 

przekazania działki z wpisem do aktu notarialnego zapewnienia dojazdu i dostępu do boiska 

użytkowanego przez ZSS w Słupi. 

 

 Pismo nauczycielek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie w sprawie prośby o 

dofinansowanie w wysokości 600,00zł organizacji II Powiatowego Konkursu Literacko-

Plastycznego pn. Wolna i niepodległa.  Ideą konkursu jest zachęcenie uczniów do podjęcia nauki 

w ZSP Nr1, jest kierowany do młodzieży klas gimnazjalnych oraz klas ósmych. Środki zostaną 

przeznaczone na zakup nagród. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 

 Pismo Zarządu Koła Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Oświata w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli zgodności z 

obowiązującymi przepisami, realizacji zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli, przez 

dyrektora ZSP Nr 2 w roku szkolnym 2018/2019. Zarząd zapoznał się z wnioskiem. W związku z 

tym, iż związek wnioskuje o przeprowadzenie kontroli w roku szkolnym 2018/2019 – bieżący rok 

szkolny - Zarząd Powiatu Kępińskiego skieruje pismo do komórki kontroli wewnętrznej Starostwa 

Powiatowego w Kępnie celem uwzględnienia powyższej kontroli w planie na 2019r. Kontrola 



Strona 3 z 4 

zostanie przeprowadzona po zakończeniu pierwszego półrocza roku szkolnego tj. w miesiącu 

lutym 2019r.  

 

 Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca 

września przedłożona do zarządu przez prowadzącego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 

Kępnie. Liczba uczniów wynosi 29 osób. Zarząd zapoznał się i zaakceptował przedłożoną 

informację.  

 

 Pismo Prezesa Spółki Wodociągi Kępińskie w odpowiedzi na pismo Zarządu Powiatu 

Kępińskiego w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego zwolnienia Domu Pomocy 

Społecznej w Rzetni z opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w związku z 

służebnością przesyłu rurociągów kanalizacyjnych spółki przebiegających przez teren DPS.  

Prezes informuje, że nie może podpisać przedmiotowego porozumienia, ponieważ po 

przeprowadzeniu wnikliwej analizy i bilansu opłat za ścieki oraz opłat za służebność przesyłu 

byłoby to z niekorzyścią dla spółki, ponieważ należności z tytułu opłat za wodę i ścieki znacznie 

przewyższają należności z tytułu służebności przesyłu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

Pismo zostanie przekazane do Domu Pomocy Społecznej w Rzetni celem informacji o 

rozstrzygnięciu. 

 

 Wniosek Wójta Gminy Trzcinica w sprawie uwzględnienia w budżecie powiatu na 2019r 

najpilniejszych prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych na terenie Gminy 

Trzcinica. Wniosek zawiera listę 33 pozycji prac remontowych i inwestycyjnych. Pismo wnosi o 

rozpoczęcie działań inwestycyjnych wymienionych w zestawieniu. Wnioski zostaną przekazane 

do Wydziału Budżetu i Finansów celem rozpatrzenia przy projektowaniu budżetu na 2019r.  

 

 Wniosek Radnej Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na 

2019r. Środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy Trzcinica. 

Pismo zawiera 7 pozycji. Wnioski zostaną przekazane do Wydziału Budżetu i Finansów celem 

rozpatrzenia przy projektowaniu budżetu na 2019r. 

 

 Informację Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Kępnie o 

wynikach dyskusji nt. szpitali powiatowych prowadzonej na Konwencie Powiatów Województwa 

Wielkopolskiego. Obecna forma finansowania szpitali powiatowych może doprowadzić do utraty 

płynności finansowej placówek. SPZOZ Kępno na dzień dzisiejszy ma problemy z terminową 

regulacją bieżących zobowiązań. Po spotkaniu ustalono, że zrzeszone w związki szpitale 

powiatowe nie przyjmą propozycji finansowych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dn. 29 sierpnia 2018r. w sprawie podwyżek pielęgniarek i położnych, jeżeli proponowane kwoty 

nie pokryją w pełni kosztów w/w podwyżek płac. Szpitale powiatowe oczekują również na 

propozycję kwoty ryczałtu na II półrocze 2018r., która w najbliższym czasie zostanie 

przedstawiona przez NFZ. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych i 

zrzeszony w nim Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych zaleca, aby dyrektorzy i prezesi 

szpitali nie podpisywali aneksów umów, jeżeli wycena świadczeń medycznych i w konsekwencji 

ryczałt nie wzrośnie, o 15% co zapewni środki na bieżącą działalność. Przyjęcie ryczałtu w 

kwocie proponowanej przez NFZ bez uwzględnienia wzrostu wynagrodzeń spowoduje 

konieczność współfinansowania kosztów leczenia przez podmiot tworzący. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. Sytuacja SPZOZ Kępno będzie na bieżąco monitorowana.  

 

  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

 Uchwała Nr 283.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 września 2018r. w sprawie 

przyznania nagrody Starosty Kępińskiego 

VI. Uchwała Nr 284.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 września 2018r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 22950 o nazwie ciągu 

drogowego ul. Sienkiewicza w Wołczynie. 

VII. 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 


