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   PROTOKÓŁ Nr 8.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 18 stycznia 2019 roku o godz. 14:00  

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- nieobecna 

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: 

 Konsultacje projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030r., 

 Spotkanie z Dyrektorem SPZOZ po Radzie Społecznej, 

 Spotkania z Wójtami w sprawie wspólnych realizacji inwestycji drogowych, 

 Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru na 

inwestycjach dotyczących przebudowy dróg Myjomice – Ostrówiec, Laski- Trzcinica. 

 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019. 

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego zmieniająca uchwałę Nr XI/91/99 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 10 listopada 1999 roku w sprawie wyrażenia zgodny na utworzenie w 

Powiecie Kępińskim Społecznej Straży Rybackiej. 
 

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 pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.  
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IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Sprawozdanie merytoryczno-finansowe sprawozdania z wykorzystania pomocy finansowej w 

związku z realizacją zadania: „Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego 

(HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie 

Wielkopolskim”. Umowa nr DZ-II/76/LPR/2018 z dnia 25.04.2018r. zawarta pomiędzy 

Powiatem Kępińskim a Województwem Wielkopolskim. Kwota przekazanej przez Powiat 

Kępiński pomocy finansowej 59 316,00 złotych. Zarząd po kontroli merytorycznej i finansowej 

oraz 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. 

 

 Sprawozdanie finansowe z rozliczenia dotacji celowej Powiatu Kępińskiego tytułem 

dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii zajęciowej 

w Ostrzeszowie w roku 2018.. Zarząd po kontroli finansowej oraz po zapoznaniu się z 

dokumentami zaakceptował sprawozdanie 

 

 Sprawozdanie Fundacji F-XXI z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zabytkowo i 

klockowo”-warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Kępińskiego dla dzieci. 

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

finansowym. Zarząd po zapoznaniu się z dokumentami zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Pismo Naczelnika Wydziału ES z informacją o ukazaniu się na stronie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej nowego projektu rozporządzenia w sprawie podziału środków na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli. W związku z powyższym wstrzymano przekazanie związkom 

zawodowym projektu uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie 

przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i 

zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019. Ponowny projekt powyższej uchwały wydział 

merytoryczny przedłoży zarządowi po wejściu w życie nowego rozporządzenia. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

 

 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie prośby o 

rozważenie możliwości partycypacji Miasta i Gminy Kępno w kosztach realizacji budowy 

chodnika przy drodze powiatowej relacji Myjomice - Ostrówiec, wzorem współpracy z lat 

ubiegłych. Pismo informuje, że budżecie gminy Kępno brak środków na realizację takiego 

zadania inwestycyjnego. Burmistrz wnosi, że jest zainteresowany współpracą w zakresie 

inwestycji budowy i modernizacji infrastruktury drogowej ulic powiatowych na terenie gminy. 

Za najpilniejsze zadania do zrealizowania zostały wskazane ul. Dworcowa, przebudowa drogi i 

budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż odcinka Kępno-Osiny-Borek Mielęcki, budowa 

chodnika we wsi Rzetnia, przebudowa drogi Mikorzyn – Domanin PKP- Przybyszów. Burmistrz 

informuje również, ze po rozpatrzeniu nadwyżki budżetowej Gminy Kępno możliwe będą do 

wprowadzenia do budżetu nowe zadania gminne i ewentualnie realizowane wspólnie przez 

samorządy powiatowy i gminny. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o bezpłatne udostępnienie sali 

gimnastycznej na XV Turniej Piłki Nożnej Halowej Komend Powiatowych Policji o puchar 

Starosty Kępińskiego w dniu 9 lutego 2019r. oraz ufundowanie pucharów i dyplomów na 

powyższą imprezę. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.    

 

 Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Kępnie z informacją, że Ministerstwo Sprawiedliwości 

pismem z dnia 10 stycznia 2019r. uznaje za zasadną reorganizację polegającą na zniesieniu IV 

Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kępnie i przekazywanie rozpoznawanych w nim spraw 

do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Pismo wnosi o rozważenie przedstawienia Ministrowi 

Sprawiedliwości opinii w powyższej kwestii.  Zarząd dyskutował w sprawie. Do Ministra 

Sprawiedliwości zostanie wystosowana negatywna opinia dotycząca reorganizacji Sądu 

Rejonowego w Kępnie.  
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 14.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. 

 

 Uchwała Nr 15.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w 

sprawie budżetu powiatu 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 


