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 PROTOKÓŁ Nr 2.VI.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 29 listopada 2018 roku o godz. 11:00  

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: 

 Wprowadzenie zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie, 

  Spotkanie z dyrektorami służb, inspekcji i jednostek- omówienie działalności, bieżących 

spraw, zadań, problemów, 

 Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór sprzedawców 

energii elektrycznej i gazu ziemnego dla grup zakupowych- energia elektryczna- TAURON, 

gaz ziemny – PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyboru oferty na realizację zadania 

publicznego 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. 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej 

Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie oraz sposobu określenia jej ustalenia, 

obliczenia i wypłaty 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego zmieniająca Uchwałę Nr 291.V.2018 Zarządu Powiatu 

Kępińskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego 

nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Joanka w obrębie geodezyjnym 

Mroczeń, gmina Baranów z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 5693 P Mroczeń 

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

 Nie wniesiono uchwał Rady pod obrady zarządu. 

 

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:  

 

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pt.” Wieczornica pod wodziczańską lipą 

wolności” Stowarzyszenia „Tilia”.Sprawozdanie zostało skontrolowane pod względem 

merytorycznym przez wydział ZPPP, pod względem prawidłowości rozliczenia finansowego 

przez wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie.  

 

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o wsparcie finansowe przy zakupie 

100 szt. kalendarzy nawiązujących do obchodów stulecia powołania Policji. Zarząd zaopiniował 

prośbę pozytywnie. Kalendarze zostaną wykonane w ramach środków wydziału Zarządzania 

Projektami i Promocji Powiatu a następnie przekazane Komendzie Powiatowej Policji.  

 

 Pismo Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia z prośbą o nieodpłatne udostępnienie hali 

sportowej przy ZSP Nr 1 przy ulicy Sienkiewicza 25 na organizację XIII Mikołajkowego 

Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Sala zostanie 

nieodpłatnie udostępniona na czas organizacji Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt. 

Godziny korzystania z sali uzgodnione zostaną z dyrektorem szkoły. Korzystający uwzględni 

pokrycie kosztów osobowych związanych ze sprzątaniem i opieką obiektów. 

 Pismo mieszkańca Kępna, którego posesja sąsiaduje z Samodzielnym Publicznym Zakładem 

Opieki Zdrowotnej w sprawie prośby o pomoc w prawidłowym uregulowaniu przylotów i 

odlotów helikopterów LPR z lądowiska przy SPZOZ w Kępnie. Pismo wnosi, że lądowanie 

helikopterów powoduje zagrożenie życia i mienia mieszkańców posesji sąsiadujących z SPZOZ. 

Prośba dotyczy zmiany sposobu podchodzenia do lądowania- w taki sposób, aby nie powodować 

wirów powietrznych nad posesjami. Zarząd po zapoznaniu się ze sprawą wystosuje do 

zainteresowanego pismo z dokładnymi wyjaśnieniem, w jaki sposób zostały wyznaczone korytarze 

powietrzne dla śmigłowców ratunkowych oraz pismo do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z 

uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do pisma sąsiada lądowiska i uwzględnianie przez pilotów 

śmigłowców, sąsiedztwa budynków mieszkalnych przy SPZOZ. 

 Zestawienie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń 

- Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 do km 7+489,68 

w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica”. Zarząd zdecydował o spotkaniu z 

Wójtem Gminy Trzcinica celem dokładnego ustalenia warunków partycypowania w kosztach 

budowy powyższej drogi. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 2.VI.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie 

wyboru oferty na realizację zadania publicznego 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. 

 Uchwała Nr 3.VI.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie 

przyznania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie oraz 

sposobu określenia jej ustalenia, obliczenia i wypłaty. 

 Uchwała Nr 4.VI.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 2018r. zmieniająca 

Uchwałę Nr 291.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2018 roku w 

sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowych położonych w 

miejscowości Joanka w obrębie geodezyjnym Mroczeń, gmina Baranów z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi powiatowej nr 5693 P Mroczeń - Słupia. 
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VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wolnych głosów i wniosków 

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 


