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 PROTOKÓŁ Nr 1.VI.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 22 listopada 2018 roku o godz. 13:00  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu  

3. Renata Ciemny - Członek Zarządu 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu 

5. Marek Potarzycki – 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: 

 Informacja Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie 

stwierdzenia częściowej nieważności uchwały Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie Statutu 

Powiatu Kępińskiego. 

 Członkowie zarządu ustalili sprawy organizacyjne dotyczące prac i posiedzeń zarządu, trybu 

pracy, wymiany informacji itp. (posiedzenia zarządu w czwartki o godz. 13: 30, jeżeli zajdzie 

potrzeba również w inne dni). 

 Zakończenie i rozliczanie inwestycji Mikorzyn- Krążkowy – spotkanie z firmą STRABAG 

podpisanie protokołu końcowego realizacji inwestycji. Omówienie roszczenia złożonego 

przez Wykonawcę, które prawdopodobnie zakończy się sprawą sadową. Zarząd rozważa 

pozwanie do sądu projektanta przebudowy powyższej drogi oraz naliczenie Wykonawcy 

inwestycji kar umownych. Decyzja o pozwaniu projektanta zostanie podjęta po zasięgnięciu 

opinii biura prawnego. 

 Zarząd poruszył sprawę diet dla radnych- konieczność zmiany zapisów uchwały dotyczącej 

diet i wysokości stawek dotychczas obowiązujących. Sprawa zostanie omówiona 

szczegółowo z radnymi. 

 Na posiedzeniu omówiono również sprawy dotyczące odśnieżania dróg powiatowych na 

terenie wszystkich gmin i środki zabezpieczone na ten cel w budżecie powiatu. Omawiano 

również pełnienie dyżurów przez pracowników PZD w trakcie akcji zima. Zarząd poprosi 

dyrektora o przedstawienie na posiedzeniu zarządu zasad pełnienia dyżurów przez 

pracowników podczas akcji zima.  
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 Wstępnie omówiona została sytuacja SPZOZ w Kępnie- kwoty zabezpieczone w budżecie dla 

SPZOZ na zadania inwestycyjne, trudna sytuacja dotycząca personelu medycznego. 

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

 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 288.V.2018r. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 

19.10.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie 

zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r.  

(Zmiana uchwały podyktowana zmianą składu osobowego Zarządu Powiatu Kępińskiego oraz odpowiedzią 

Wojewody Wielkopolskiego o braku udziału przedstawiciela Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w pracach 

komisji konkursowej) 

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, 

 

(zmiany dotyczą m.in. środków na wymianę nitki wodociągowej w DPS- pismo poniżej w punkcie IV protokołu, 

klimatyzacji na Sali gimnastycznej w ZSP Nr 1, klimatyzacji w CKU) 

 

 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. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Kępińskiego nr 

XLI/248/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające wg 

algorytmu w 2018 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

(Projekt powyższej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczna Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych) 

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

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

Biuro Rady przedłożyło do zarządu informacyjnie projekty uchwał: 

 Uchwała w sprawie powołania komisji Rady Powiatu Kępińskiego, ustalenia przedmiotu ich 

działania oraz składów osobowych. 

 Uchwała rady Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania i określenia składów osobowych 

Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kępińskiego.  

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przekazania sądowi administracyjnemu wraz z 

aktami sprawy skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę Rady 

Powiatu Kępińskiego Nr XXXVI/220/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowaniem tego 

pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2018 r.  

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kępińskiego 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Zarząd dyskutował o ewentualnym przeznaczeniu dodatkowych środków na odtworzenie 

nawierzchni po budowie ogólnodostępnego kompleksu lekkoatletycznego przy Liceum 

Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego. Pierwotnie na dziedzińcu znajdowała się 

nawierzchnia asfaltowa, którą Wykonawca robót zgodnie z umową jest zobowiązany odtworzyć 

do stanu na dzień przed rozpoczęciem budowy. Zarząd rozważał zasadność odtworzenia placu w 

kostce granitowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu uzgodnionym z konserwatorem, 



Strona 3 z 3 

zabytków opracowanym wraz z projektem budowy Sali gimnastycznej. Decyzją zarządu 

Wykonawca odtworzy plac, jako nawierzchnię asfaltową. Nie jest zasadnym odtwarzanie placu z 

kostki granitowej i przeznaczanie na ten cel dodatkowych środków w chwili obecnej, ponieważ 

przy budowie Sali sportowej plac zostanie ponownie zniszczony.  

 

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z prośbą o przekazanie dodatkowych 

środków w kwocie 30 000,00 zł oraz utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci 

wodociągowej w DPS Rzetnia”. Dyrektor informuje, że na przestrzeni ostatnich trzech lat 

wodociąg wielokrotnie ulegał awarii, co powodowało zwiększony pobór wody i w konsekwencji 

może doprowadzić do poważniejszych uszkodzeń i wycieków. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. Środki zostaną przekazane na najbliższej sesji Rady Powiatu Kępińskiego. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 1.VI.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 listopada 2018r. zmieniająca 

uchwałę Nr 288.V.2018r. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19.10.2018r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 

realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie zadania z zakresu edukacji 

prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r. 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów 

Na tym posiedzenie zakończono 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Robert Kieruzal  /-/ 

 

2. Członek Zarządu Powiatu – Alicja Śniegocka  /-/ 

 

3. Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny    /-/ 

 

4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska /-/ 

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki   /-/ 

Protokołował: M. Osada 


