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   PROTOKÓŁ Nr 6.VI.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 9:30 

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 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy -Mikorzyn”. Kwota, która zostanie 

przekazana do budżetu powiatu w formie refundacji wynosi 2 164283,93zł, 

 

 Akceptacja przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki rozliczenia dotacji na dofinansowanie 

wyposażenia SPZOZ,   

 

 Starosta poinformował członków zarządu o rozpoczęciu procedury zapytania ofertowego na 

przeprowadzenie audytu w SPZOZ.  

 

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

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego zmieniająca uchwałę Nr 268.V.2018 z dnia 18 lipca 

2018 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński, 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla 

niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Kępnie na rok 2019. 

 

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 
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 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, 

 

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:  

 

 Rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kępińskiego następującym 

podmiotom: 

1. Gminnej Spółce Wodnej w Perzowie w 2018r.  

2. Gminnej Spółce Wodnej w Trzcinicy w 2018r. 

3. Spółce Drenarskiej w Baranowie w 2018r.  

4. Gminnej Spółce Wodnej w Bralinie w 2018r. 

5. Spółce Wodnej Doliny Niesób w 2018r.  

6. Gminnej Spółce Wodnej w Rychtalu w 2018r. 

Rozliczenia zostały sprawdzone pod względem merytorycznym przez Wydział Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa oraz formalnym i rachunkowym przez Wydział Budżetu i Finansów. Zarząd 

zaakceptował rozliczenia. 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kępno, na terenach 

części obrębów: Borek Mielęcki, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Przybyszów, Krążkowy, Osiny, 

Domanin, Ostrówiec- Myjomice, Mikorzyn, Olszowa, Kierzno, Miasto Kępno, Świba, Kierzenko, 

Mechnice przedłożony Zarządowi Powiatu Kępińskiego celem uzgodnienia. Uzgodnienie należy 

przedłożyć w terminie 14 dni od daty udostepnienia projektu planu miejscowego. Nie 

przedłożenie uzgodnienia uważa się za brak uwag do przedstawionego dokumentu. Zarząd 

przekaże projekt planu do merytorycznego celem analizy czy zmianami zostaną objęte grunty 

Skarbu Państwa. Plan będzie również analizowany przez komisję urbanistyczną.  

 

 Postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie w sprawie postępowania układowego EcoErgia 

spółki z o.o. umarzające postępowanie układowe prowadzone wobec dłużnika EcoErgia spółki z 

o.o. Sprawa dotyczy zakupu energii w 2016r. przez grupę zakupową, której liderem jest Powiat 

Kępiński. Spółka EcoErgia. Spółka w trakcie realizacji umowy nie była w stanie wywiązać się ze 

zobowiązań na skutek utraty koncesji na obrót energią elektryczną i została podana do sądu przez 

uczestników grupy zakupowej. W wyniku postępowania sądowego umorzono postępowanie 

układowe, ponieważ dłużnik nie ma zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i 

zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

 Nakaz Sadu Rejonowego w Kaliszu w sprawie zapłaty w postepowaniu upominawczym 

dotyczącym montażu paneli gazów medycznych w sali wybudzeń nowego bloku operacyjnego. 

Wykonawca domaga się zapłaty za dostawę i montaż 3 paneli gazów medycznych. W sprawie 

prowadzona była z Wykonawcą wcześniejsza korespondencja polegająca na odesłaniu bez 

księgowania FV wystawionej przez Wykonawcę i przesłanej do Zamawiającego w rok po 

zakończeniu inwestycji oraz podpisaniu protokołu odbioru. Powiat stoi na stanowisku, że montaż 

paneli był częścią zamówienia podstawowego w ramach umowy ryczałtowej. Zarząd skieruje 

sprawę do Biura Prawnego celem wniesienia do sądu sprzeciwu w sprawie. 

  

 Zarząd dyskutował o możliwości dofinansowania ze strony Urzędu Miasta i Gminy Kępno 

realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej relacji Myjomice- Ostrówiec- Kierzno 

planowanej na 2019r. dofinansowanej ze środków PRGiPID. Dofinansowanie zostało również 

zadeklarowane przez Gminę Trzcinica przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi 

relacji Laski - Trzcinica. Zarząd wystąpi do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z prośbą o 

rozważenie możliwości dofinansowania realizacji inwestycji.  
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 9.VI.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca 

uchwałę Nr 268.V.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński, 

 Uchwała Nr 10.VI.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie 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 


