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   PROTOKÓŁ Nr 15.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 14 marca 2019 roku o godz. 10:00  

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- nieobecna 

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: 

 Sprawozdanie końcowe z audytu funkcjonowania domu Pomocy społecznej w Rzetni. W opinii 

audytora wewnętrznego zachowano standardy kontroli zarządczej w obszarze objętym zadaniem 

audytowym i w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni funkcjonuje adekwatna, skuteczna i 

efektywna kontrola zarządcza, 

 

 Spotkanie z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- 

przedstawienie raportu z wizyty akredytacyjnej przeprowadzonej w SPZOZ w Kępnie w zakresie 

działalności szpitala w dniach 20-22 lutego 2019r. Łączna ocena – poziom spełnienia standardów 

wynosi 81%.  

 

 Zarząd zdecydował ostatecznie, po dyskusji na poprzednim posiedzeniu, o wycofaniu wniosku na 

przebudowę drogi powiatowej na odcinku Laski -Trzcinica z PRGiPID i złożeniu go ponownie 

do nowego programu Funduszu Dróg Samorządowych.   

 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie 

nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie, 

ul. Sienkiewicza 25. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyboru ofert na realizacje zadań publicznych 

Powiatu Kępińskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli pieczy zastępczej 

na rok 2019. 
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Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 
Projekt uchwały został uzupełniony o uzasadnienie, jednak w dalszym ciągu nie przedłożono schematu 

organizacyjnego placówki. Po uzupełnieniu dokumentu o schemat, zarząd zaopiniuje projekt uchwały. 

 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Ocena poziomu realizacji Strategii Wielkopolskiej Policji przez Komendę Powiatową Policji w 

Kępnie w 2018r. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na sesji Rady Powiatu Kępińskiego w 

miesiącu marcu. Ww. opracowanie zostało również omówione na Komisji Bezpieczeństwa.  

 

 Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie o stanie 

bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej- podsumowanie działalności za 

2018r. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na sesji Rady Powiatu Kępińskiego w 

miesiącu marcu. Ww. opracowanie zostało również omówione na Komisji Bezpieczeństwa. 

 

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

marca 2018r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów - 27 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

 Pismo Oleśnickiego Stowarzyszenia Miłośników Techniki z prośbą o wsparcie finansowe w 

kwocie 3 000,00zł i współorganizacji kolejnej edycji Pociągu Repatriantów, która odbędzie się 13 

kwietnia 2019r. trasa przejazdu pociągu przebiegać będzie od Oleśnicy przez Syców, Kępno aż 

do Wieruszowa. Dla mieszkańców Kępna udostępniony zostanie jeden wagon. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. Powiat Kępiński włączy się w organizację przedsięwzięcia i 

udzieli na jego realizację dofinansowania w wysokości 3 000,00zł. 

 

 Pismo Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bożeny Henczyca z prośbą o udzielenie 

informacji na temat audytu zleconego przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Zarząd udzieli Pani Poseł odpowiedzi.  

 

 Pismo Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bożeny Henczyca dotyczące sytuacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie zawierające zarzuty do 

zarządu oraz szereg pytań dotyczących działań zarządu związanych z sytuacją SPZOZ. Zarząd 

ustosunkuje się do pisma. 

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 

remontu korytarza oraz wprowadzenie zmian w planie finansowym na 2019r. i przyznanie 

dodatkowych środków na ten cel w kwocie 20 000,00zł. Całość remontu oszacowana została na 

kwotę 37 980,10zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi, kompleksową renowację ścian, 

zamontowanie podwieszanego sufitu, montaż podłogi winylowej, wyminę oświetlenia. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. Środki w wysokości 20 000,00zł na remont zostaną przekazane do 

budżetu PUP w drugiej połowie roku, po zwrocie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie środków z pożyczki.  

 

 Pismo Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami w nawiązaniu do spotkania z przedstawicielami spółki Wodociągi Kępińskie z 

prośbą o informację w sprawie przedstawienia spółce stanowiska opłaty za 1m
2
 w dalszych 

negocjacjach w sprawie opłaty za służebność przesyłu. Stawka proponowana przez spółkę 

zgodnie z operatem szacunkowym to 2,58 zł/1m
2 

. Analiza dotychczasowych spraw dotyczących 

służebności przesyłu wskazuje, że zarówno dla nieruchomości Skarbu Państwa jak i Powiatu 
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Kępińskiego stawka za 1m
2 

wynosiła10zł. Zarząd proponuje stawkę w wysokości 3,00zł/m 
2 

powiększoną corocznie o stopień inflacji. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 26.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 marca 2019r. w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie, ul. Sienkiewicza 25. 

 

 Uchwała Nr 27.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 marca 2019r. w sprawie wyboru 

ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2019 roku przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

 Uchwała Nr 28.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 marca 2019r w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli pieczy zastępczej 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 


