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   PROTOKÓŁ Nr 5.VI.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 18 grudnia 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: 

 Informacja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o płatność końcową z realizacji projektu  

„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług Powiatu 

Kępińskiego. 

 

 Ostateczna lista rankingowa projektów dofinansowanych z Programu Rozwoju Gminnej i 

Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Dwa wnioski złożone przez Powiat Kępiński mieszczą się 

w limicie środków do dofinansowania.  

 

 Wizyta na oddziale dziecięcym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z 

upominkami na święta dla najmłodszych pacjentów. 

 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego 

projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2019;  

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego, 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie umorzenia należności pieniężnych 

przysługujących Powiatowi Kępińskiemu.- Zarząd przedyskutuje zasadność podjęcia uchwały 

na kolejnym posiedzeniu.(Należności dotyczą spraw geodezyjnych) 
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III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego 

zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie delegowania radnych Rady powiatu 

Kępińskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na VI kadencję lat 2019-2021.  

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z 

tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.  

 

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 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 

Kępińskiego na 2019 rok, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2019 rok, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 

Rady Powiatu Kępińskiego na 2019 rok. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Anonimowe pismo ze skargą na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Zarząd zapoznał się z pismem, zostanie ono przekazane zgodnie z 

kompetencją Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego, która przedłoży je Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji do rozpatrzenia. Jednocześnie Zarząd Powiatu Kępińskiego zwróci się do 

dyrektora SPZOZ z prośbą o ustosunkowanie się do pisma.  

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją o niezłożeniu żadnej 

oferty w odpowiedzi na konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o 

pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

Do chwili obecnej jedynym realizatorem zadania był Caritas Diecezji Kaliskiej. W związku z 

powyższym konkurs ofert pozostał nierozstrzygnięty i powiat nie będzie realizował zadania 

własnego prowadzenia POIK. PCPR proponuje, aby część środków zabezpieczonych na 

realizację powyższego zadania przesunąć na rzecz działającego w centrum Punktu Interwencji 

Kryzysowej. Środki zostałyby przeznaczone na zatrudnienie dodatkowych specjalistów – 

psychologa, prawnika oraz terapeuty rodzinnego. W sytuacji konieczności wsparcia osób 

dotkniętych przemocą będą one kierowane do nieodpłatnego Specjalistycznego Ośrodka 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach koło Krotoszyna. Dyrektor PCPR prosi o decyzję w 

sprawie dalszego postepowania dot. powyższego zadania. Zarząd zwróci się do dyrektora PCPR 

z prośbą o wskazanie wysokości środków oraz dokładnego określenia ich przeznaczenia. Po 

uzyskaniu informacji zarząd podejmie dalsze decyzje.  

 

 Sprawozdanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świbie z realizacji zadania publicznego  

pn.„ Pierwsza pomoc z wykorzystaniem defibrylatora AED dla szkół z Powiatu Kępińskiego”. 

Sprawozdanie zostało sprawdzone przez wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym i 

finansowym. Zarząd po zapoznaniu się z dokumentami zaakceptował sprawozdanie.  

 

 Sprawozdanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świbie z realizacji zadania publicznego  

pn.„ III Powiatowy Zlot Pojazdów Pożarniczych – Świba 2018”. Sprawozdanie zostało 

sprawdzone przez wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym i finansowym. Zarząd po 

zapoznaniu się z dokumentami zaakceptował sprawozdanie.  
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 Sprawozdanie Fundacji „O mały włos” z realizacji zadania publicznego pn. „ Żeby nie było Ci 

łyso- kampania edukacyjna promująca pielęgnację włosów i skóry głowy, jako profilaktyki 

przeciwdziałającej łysieniu plackowatemu”. Sprawozdanie zostało sprawdzone przez wydziały 

ZPPP i FN pod względem merytorycznym i finansowym. Zarząd po zapoznaniu się z 

dokumentami zaakceptował sprawozdanie.  

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej 

uzupełnienia środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę 

drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno- Osiny”. Po unieważnieniu pierwszego 

postępowania przetargowego ogłoszono drugie, gdzie w odpowiedzi wpłynęły dwie oferty w 

cenach 200 000,00zł i 319 000,00zł, środki zabezpieczone w budżecie to kwota 120 000,00zł. 

Zarząd zdecydował o uzupełnieniu w budżecie PZD na 2019r. środków do wysokości 

200 000,00zł na wykonanie zadania.  

  Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z informacją o uzyskanych w planie finansowym 

oszczędnościach w budżecie na 2018r. oraz prośbą o przeznaczenie środków na wykonanie 

innych zadań drogowych tj. montaż barier stalowych przy drogach powiatowych, wykonania 

przeglądu stanu technicznego sieci dróg powiatowych, modernizację sygnalizacji świetlnej na ul. 

Broniewskiego, regenerację pobocza prze drodze Bralin- Darnowiec. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 7.VI.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie: 

przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

 Uchwała Nr 8.VI.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie: 

przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2019. 

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 


