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   PROTOKÓŁ Nr 12.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 13 lutego 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 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu - nieobecny 

 

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: 

 Omówienie spotkań z włodarzami dotyczących wspólnych realizacji inwestycji drogowych w 

2019r. Spotkania odbyły się w atmosferze woli wzajemnej współpracy i partycypowania gmin w 

kosztach realizacji wspólnie wybranych do realizacji zadań, 

 

 Przekazanie dotacji w wysokości 750 000,00zł dla SPZOZ na  

 

 Unieważnienie przetargu na drogi i ponowne ogłoszenie- w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu oferty złożyło 5-ciu oferentów, wszystkie złożone oferty przewyższają środki 

zabezpieczone w budżecie powiatu na zadania. 

 

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

 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. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Mikorzyn, gmina Kępno z 

przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 5599 P Krążkowy - Doruchów 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał  

 

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

Na posiedzenie nie przedłożono projektów uchwał. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  
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 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko dla wybranych terenów gminy Rychtal przesłany celem uzgodnienia. Uzgodnienie 

należy składać na piśmie w terminie 14 dni od dnia udostępnienia projektu. Nieprzedstawienie 

stanowiska w powyższym terminie uważa się za uzgodnienie projektu. Zarząd przekaże projekt 

do wydziału merytorycznego celem analizy.  

 

 Pismo mieszkańców ul. Wrocławskiej w Kępnie mieszkających w rejonie ulicy stanowiącej zjazd 

do restauracji AWRA z ponowną prośbą (pierwsze pismo wpłynęło w październiku 2018r.) o 

wykonanie renowacji z wykonaniem nawierzchni utwardzonej przepustu na rowie melioracyjnym 

w miejscu styku działek nr 235/1 i 235/2. Istniejący przepust jest całkowicie zamulony nie 

posiada przyczółku od strony napływu wody a nawierzchnia nie jest utwardzona. Obecny stan 

przepustu powoduje utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców działek przyległych oraz dalej 

położonych domów jednorodzinnych. Po wnikliwej analizie stanów własności gruntów 

stwierdzono, że nie jest możliwa naprawa przepustu z uwagi na to, iż, grunt nie jest własnością 

samorządu powiatu.  

 

 Rozliczenie rzeczowo- finansowe dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Słupi pod Kępnem za IV kwartał. Sprawozdanie zostało skontrolowane przez wydział finansów 

starostwa powiatowego oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zarząd zapoznał się z 

dokumentami i zaakceptował rozliczenie. 

 

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

lutego 2018r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów wynosi 26 

osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

 Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymane w odpowiedzi na pismo Zarządu Powiatu 

Kępińskiego w sprawie negatywnej opinii dot. reorganizacji sadu w Kępnie polegającej na 

zniesieniu IV Wydziału Pracy i przekazywaniu rozpoznawanych w nim spraw do Sądu 

Rejonowego w Kaliszu. Pismo informuje o odstąpieniu od zamiaru przeprowadzenia ww. 

reorganizacji. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w 

odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie przedstawienia skutków finansowych programu 

naprawczego za 2018r. budżetowania komórek oraz informacji dot. straty finansowej- z 

podziałem na kwoty- przyczyny jej powstania. Zarząd zapoznał się z informacjami.  

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie otrzymane 

w odpowiedzi na pismo zarządu z prośbą o przygotowanie projektu uchwały w sprawie statutu 

SPZOZ, który będzie uwzględniał w strukturze stanowisko dyrektora ds. medycznych 

(posiedzenie zarządu 31.01.2019r.) Dyrektor informuje, że obecnie nie znajduje podstaw do 

przedstawienia projektu uchwały rady z wnioskowaną przez Zarząd Powiatu Kępińskiego 

zmianą. Zarząd ponownie wystosuje prośbę o zmianę zapisów projektu uchwały do dyrektora 

SPZOZ.  

 

 Wniosek Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu w sprawie zwiększenia budżetu 

wydziału o kwotę 60 000,00zł ze środków nadwyżki budżetowej w związku z planowaną 

realizacja cyklu działań związanych z 20-leciem funkcjonowania samorządów powiatowych. 

Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Na zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie 

do Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski.   

 

 Pismo Sekcji Krajowej Kolejarzy kierowane do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 

Infrastruktury otrzymane do wiadomości Starosty Powiatu Kępińskiego w sprawie reaktywacji 

linii kolejowej 181 Herby Nowe – Oleśnica na odcinku Oleśnica- Kępno. Zarząd przyjął pismo 

do wiadomości. 

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z prośbą o 

aneks do umowy dotacji celowej w kwocie 750 000,00 przekazanej na zakup sprzętu medycznego 

i wyposażenia dla kępińskiego szpitala. Pismo wnosi o rozszerzenie zakresu wykorzystania 

dotacji o możliwość modernizacji pomieszczeń SPZOZ. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

Wydział merytoryczny przygotuje aneks do umowy.  
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 20.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zmiany 

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

powiatu na rok 2019, 

 Uchwała Nr 21.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie nabycia 

na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 

Mikorzyn, gmina Kępno z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 5599 P Krążkowy 

– Doruchów. 

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 


