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   PROTOKÓŁ Nr 7.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 11 stycznia 2019 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  

3. Zuzanna Puchalska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 

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: 

 Sprzeciw dotyczący nakazu w sprawie zapłaty w postepowaniu upominawczym dotyczącym 

montażu paneli gazów medycznych w sali wybudzeń nowego bloku operacyjnego. 

 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie opracowania planów finansowych zadań z 

zakresu administracji rządowej na 2019 rok. 
 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

 

 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 231.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 

stycznia 2018r. w sprawie wniosku z dnia 28.11.2017  Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 

63-604 Baranów reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23.11.2017 przez 

Pana Marka Kruszewskiego o wydanie opinii dotyczącej „Budowy skrzyżowania drogi 

krajowej nr 11 klasy GP z droga gminną (nr G852539P) klasy L oraz likwidacja 

dotychczasowego skrzyżowania wymienionych dróg wraz z przebudową drogi krajowej nr 11 

, budowa nowego odcinka drogi gminnej (nr G852539P) oraz budową mostu przez rzekę 

Jamicę oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej (nr G852539P)  

wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczna”  na działkach nr ewid.: 811, 802/1, 803/1, 829, 

802/2, 764, 766, 767, 770, 810, 830/1 obręb Baranów oraz 2240/1, 2240/2 obręb Miasto 

Kępno realizowanego we wsi Baranów na terenie powiatu Kępińskiego, województwa 

wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),  
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III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Kępińskiego  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów 

oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania. 
 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej w 

Powiecie Kępińskim na lata 2019 - 2021 

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 zmiany Statutu Powiatu Kępińskiego 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Odpowiedź Dyrektora SPZOZ na anonimowe pismo ze skargą na działalność jego osoby.  

Sprawa dotyczy pisma z posiedzenia zarządu z dnia 18 grudnia 2018r. Zarząd zapoznał się z 

pismem, zostało ono przesłane również Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego. Sprawą 

zajmuje się komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która przedłoży Radzie Powiatu stosowną 

uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi.   

 

 Wiadomość przekazaną do zarządu elektronicznie od mieszkańca Powiatu Kępińskiego w 

sprawie propozycji rozkładu jazdy pociągów między miastami Kępno - Wieluń. Zdaniem 

mieszkańca potencjał linii jest niewykorzystany. Pismo zawiera propozycję rozkładu jazdy na 

powyższej linii.  Zarząd przekaże sprawę celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością do 

Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

 

 Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania zgodnie z zawartym porozumieniem 

pomiędzy Powiatem Kępińskim a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu z dnia 

09.10.2018r.na pokrycie przez Powiat Kępiński kosztów zakupu i montażu klimatyzatorów oraz 

żaluzji zewnętrznych w budynku Komendy Powiatowej w Kępnie. Zarząd po kontroli 

merytorycznej i finansowej oraz po zapoznaniu się z dokumentami zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania zgodnie z zawartym porozumieniem 

pomiędzy Powiatem Kępińskim a SPZOZ w Kępnie z dnia 09.10.2018r.w sprawie dotacji 

celowej na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Kępnie. Zarząd po kontroli 

merytorycznej i finansowej oraz po zapoznaniu się z dokumentami zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Sprawozdanie Stowarzyszenia „Apertus” z realizacji zadania publicznego polegającego na 

wydaniu publikacji pod tytułem „40 lat minęło”. Sprawozdanie zostało sprawdzone przez 

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

dokumentami zaakceptował sprawozdanie. 

 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

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

stycznia 2018r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów wynosi 28 

osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

 Rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji za 2018r. dla niepublicznej szkoły – Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. W roku budżetowym 2018 przekazano łączną 

kwotę dotacji w wysokości 29 483,92zł tj. po 82,82 zł na 356 uczniów. Rozliczenie zostało 

skontrolowane przez Wydział Edukacji i Sportu. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty. 
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 Informację Wydziału Edukacji i Sportu o wykorzystaniu środków przeznaczonych na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli w IV kwartale 2018r. Zarząd zapoznał się i zaakceptował 

informację. 

 

 Rozliczenie dotacji za 2018 rok przekazanej Miastu Zielona Góra w ramach umowy na 

przeprowadzenie kształcenia uczniów klas wielozadaniowych w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych. Rozliczenie zostało skontrolowane przez Wydział Edukacji i Sportu. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty. 

 

 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kępiński. Zarząd 

zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku Liceum 

Ogólnokształcącego nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie przedłożone do akceptacji 

Zarządu Powiatu Kępińskiego. Sprawa dotyczy decyzji zarządu z dnia 25 września 2018r. o 

eksmisji lokatorki z uwagi na brak uregulowania od lat należności za czynsz. Kwota zaległości 

wynosi ok 48 000,00zł. Do lokatorki wielokrotnie wystosowywane były nakazy zapłaty, które 

pozostają nieuregulowane. Zarząd zaakceptował treść oświadczenia.  

 

 Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dotyczące ustalenia miesięcznego kosztu 

utrzymania mieszkańca w DPS Rzetnia. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 

2019r. wyliczony w oparciu o art.6 ust.15 ustawy o pomocy społecznej wynosi 4 440,00zł. 

Zarząd na podstawie art. 60 ust. 3 powyższej ustawy ustalił koszt utrzymania jednego mieszkańca 

DPS w Rzetni w 2019r. w wysokości 3 990,00zł. 

 Pismo Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Kępno z prośbą o 

dofinansowanie zakupu pięciu pucharów, o które będą rywalizować w sezonie lotowym 2019r. 

hodowcy związku. Zarząd wyraził zgodę na zakup i przekazanie związkowi 5 pucharów.  

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w odpowiedzi na pismo 

zarządu w sprawie dokładnej wysokości środków, które miałyby zostać przesunięte na działanie 

Punktu Interwencji Kryzysowej, w związku z niezłożeniem żadnej oferty na prowadzenie 

Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ze szczegółowym rozbiciem na pozycje i kwoty, 

których środki miałyby dotyczyć. (posiedzenie zarządu z dnia 18 grudnia 2018r.) Dyrektor PCPR 

wnosi o przesunięcie na działanie Punktu Interwencji Kryzysowej kwoty w wysokości 

29 700,00zł z przeznaczenie na: 

1.  zatrudnienie na ½ etatu w systemie zadaniowym pracownika socjalnego, który 

przyjmowałby zgłoszenia interwencyjne całą dobę, odpowiadał za koordynacje działań PIK a 

także monitorował pracę nad powiatowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony osób doznających przemocy w rodzinie 16 500,00zł. 

2. zwiększenie godzin dla psychologa na umowę zlecenie – 3 300,00zł 

3. zatrudnienie terapeuty rodzinnego na umowę zlecenie – 9 900,00zł 

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie z zastrzeżeniem, że w przypadku wynagrodzenia psychologa i 

terapeuty rodzinnego wprowadzić należy system wynagradzania na podstawie opłaty za osobę faktycznie 

zdiagnozowaną, nie zatrudnienie na umowę zlecenie. Ponadto przeprowadzone zostaną rozmowy z 

księdzem Dyrektorem Caritas Diecezji Kaliskiej w sprawie przywrócenia działania POIK na terenie 

Powiatu Kępińskiego w dotychczasowej formie. Do czasu rozstrzygnięć celem realizacji zadania 

własnego powiatu oraz zgodnie z wcześniejszą propozycją osoby potrzebujące wsparcia kierowane będą 

do nieodpłatnego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach koło Krotoszyna. 

 

 Pismo Lotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu  

w sprawie wystosowania do pilotów śmigłowców ratunkowych prośby o możliwie jak najmniej 

uciążliwe dla sąsiednich budynków mieszkalnych lądowanie i starty śmigłowców podczas akcji 

ratunkowych. Pismo informuje, że LPR wielokrotnie informował osoby składające skargi o 

sposobie lądowania śmigłowców ratowniczych, jak również o głównych podejściach do 

lądowania i startu. Warunki takie gwarantują bezpieczna eksploatacje lądowiska z punktu 

widzenia przepisów lotniczych i możliwości technicznych statków powietrznych. Pismo 

szczegółowo wyjaśnia sposób lądowania śmigłowca oraz podchodzenia do startu.  
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Podsumowanie pisma wnosi, że zmniejszenie uciążliwości dla okolicznych mieszkańców byłoby 

możliwe po zaprojektowaniu osi podejść/odlotów na innym kierunku. Wydaje się to możliwe 

tylko pod warunkiem przebudowy dachu budynku, na którym znajduje się lądowisko. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości. Kserokopia pisma zostanie przekazana zainteresowanemu 

mieszkańcowi. 

 

 Pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie z prośbą o zabezpieczenie 

w budżecie powiatu kwoty w wysokości 60 000,00zł na zakup lekkiego samochodu 

operacyjnego. Samochód będzie służył do przewozu osób i drobnego sprzętu ratowniczego na 

miejsce akcji. Koszt zakupu pojazdu to kwota ok. 120 000,00zł. Planowane finansowanie pojazdu 

to dotacja z WFOŚiGW w wysokości 50% wartości i wkład własny- środki pochodzące z budżetu 

powiatu. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Środki zostaną zabezpieczone w budżecie przy 

podziale nadwyżki budżetowej 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 11.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

 

 Uchwała Nr 12.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie 

opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok. 
 

 Uchwała Nr 13.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 stycznia 2019r. zmieniająca 

Uchwałę nr 231.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie 

wniosku z dnia 28.11.2017  Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów 

reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23.11.2017 przez Pana Marka 

Kruszewskiego o wydanie opinii dotyczącej „Budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 klasy 

GP z droga gminną (nr G852539P) klasy L oraz likwidacja dotychczasowego skrzyżowania 

wymienionych dróg wraz z przebudową drogi krajowej nr 11 , budowa nowego odcinka drogi 

gminnej (nr G852539P) oraz budową mostu przez rzekę Jamicę oraz przebudowa i rozbudowa 

istniejącego odcinka drogi gminnej (nr G852539P) wraz z towarzyszącą infrastruktura 

techniczna”  na działkach nr ewid.: 811, 802/1, 803/1, 829, 802/2, 764, 766, 767, 770, 810, 830/1 

obręb Baranów oraz 2240/1, 2240/2 obręb Miasto Kępno realizowanego we wsi Baranów na 

terenie powiatu Kępińskiego , województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1474). 

 

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    /-/ 
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4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska /-/ 

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki   /-/ 

Protokołował: M. Osada 


