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   PROTOKÓŁ Nr 19.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2019 roku o godz. 13:30  

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  

3. Marian Olejniczak – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych SPZOZ 

 

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: 

 Spotkanie z audytorami SPZOZ - sprawozdanie z audytu oraz program naprawczy zostaną 

zakończone do 30 kwietnia 2019r. i przedstawione Radzie Powiatu Kępińskiego na wspólnym 

posiedzeniu komisji. 

 Unieważnienie drugiego przetargu na przebudowę drogi powiatowej Myjomice – Ostrówiec- z 

uwagi na brak środków na realizacje zadania przetarg został unieważniony i ogłoszony ponownie.  

 Zarząd dyskutował również z z-cą dyrektora SPZOZ o objęciu przez niego stanowiska na czas 

prowadzenia procedury konkursowej wyłonienia nowego dyrektora.  

 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 

Kępińskiego związanych z realizacją Umowy Nr 1/2016 z dnia 1.09.2016r. określającej warunki i 

wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod 

Kępnem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 

Kępińskiego związanych z realizacją Umowy Nr 1/2019 z dnia 3.04.2019r. o współfinansowanie 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem w 2019 roku ze środków 

Powiatu Kępińskiego, 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu 

Kępińskiego, działek położonych w obrębie geodezyjnym Trzcinica i Laski, gmina Trzcinica z 
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przeznaczeniem na poszerzenie dróg powiatowych: Nr 5692P Mroczeń – Laski Borek i Nr 5688P 

Laski Borek – Trzcinica, 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania p.n. 

„Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest w latach 2019- 

2023”, 

 

 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. 
 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 

dnia01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-

2020, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, 

 
Projekty dwóch powyższych uchwał są konsekwencją reformy ustroju szkolnego. Trzyletnie szkoły ponadgimnazjalne 

zostają przekształcone w szkoły ponadpodstawowe - czteroletnie licea i pięcioletnie technika  

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kępińskiego 

od dnia 1 września 2019 r.  

 
W związku z pozytywną opinią Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nt. projektu uchwały rady powiatu Kępińskiego w 

sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na 

obszarze powiatu kępińskiego od dnia 1 września 2019r. projekt może zostać skierowany pod obrady Rady Powiatu 

Kępińskiego. 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącej Rady 

Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 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 

kwietnia 2019r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów - 27 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

 Sprawozdanie Wydziału Edukacji i Sportu z wykorzystania środków przeznaczonych na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku. Zarząd zapoznał się ze 

sprawozdaniem i nie wniósł uwag. 

 

 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument 

zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na 

najbliższej sesji.  
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 Pismo mieszkańców ul. Wrocławskiej w sprawie wykonania renowacji przepustu z wykonaniem 

nawierzchni utwardzonej na styku działek gruntowych o nr 235/1 i 235/2. Pismo wnosi o 

wykonanie wyżej wymienionych prac z uwagi na to, iż przepust u nawierzchnia znajdują się na 

gruntach Skarbu Państwa, których administratorem jest starosta Kępiński. Sprawa dotyczy 

posiedzenia zarządu BZ.0022.6.2019 z dnia 14 lutego 2019r. Zarząd przekaże sprawę do wydziału 

merytorycznego celem ostatecznego wyjaśnienia.  

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem z informacją o otwarciu ofert w 

drugim przetargu nieograniczonym na zakup koparki na potrzeby PZD. Środki zabezpieczone w 

budżecie na ten cel to kwota w wysokości 380 000,00zł. Najtańsza oferta przetargowa opiewa na 

kwotę 499 380,00zł, kwot brakująca to 119 380,00zł. Dyrektor zwraca się z prośbą o podjęcie 

decyzji dotyczącej przesunięcia środków na pełne zabezpieczenie realizacji zadania bądź 

unieważnienia przetargu. Pismo informuje, że pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na 

brak wystarczających środków w budżecie. Zarząd zdecydował o przesunięciu środków do budżetu 

PZD na pełne zabezpieczenie finansowe zakupu koparki.   

 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica w sprawie ponownej prośby o przeanalizowanie możliwości 

wykonania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w m. Wodziczna, obok przystanku 

autobusowego w okolicy placu przy Domu Ludowym. Zarząd zwróci się do Powiatowego Zarządu 

Dróg z prośbą o przedłożenie szacunkowych kosztów wykonania zadania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Po uzyskaniu informacji podjęte zostaną dalsze decyzje 

dotyczące zasadności wykonania przejścia.   

 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośbą o udzielenie informacji w sprawie etapu na jakim znajduje 

się realizacja przebudowy drogi powiatowej na odcinku Laski – Trzcinica planowanej na 2019r. , 

na jakim etapie planistycznym znajdują się pozostałe odcinki tej drogi tj. Mroczeń – Laski i 

Trzcinica- Wielki Buczek wraz z rozwiązaniami dotyczącymi bezpieczeństwa rowerzystów i 

pieszych, na jakim etapie znajduje się przygotowanie dokumentacji niezbędnej do modernizacji 

chodników przy drogach powiatowych w Kuźnicy Trzcińskiej i Piotrówce, jakie prace 

modernizacyjne i remontowe planowane są do wykonania na drogach powiatowych na terenie 

gminy Trzcinica w 2019r. Wójt zwraca się również z pytaniem na jakim etapie jest wykonanie ok. 

30 mb kanalizacji deszczowej na ul. Jana Pawła w Trzcinicy. Zarząd udzieli wójtowi informacji na 

powyższe zapytania. Starosta poinformował również zarząd o odpowiedzi od projektanta drogi w 

kwestii dotyczącej zaprojektowania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi Mroczeń – Laski. 

Projektant po dokładnej analizie szerokości pasa drogowego poinformował, że ciąg pieszo-

rowerowy zmieści się w jego szerokości.  

 

 Pismo Dyrektora Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymane w 

odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie dotacji na zakup ambulansu sanitarnego typu C dla 

kępińskiego SPZOZ. Pismo informuje, że Wojewoda Wielkopolski nie dysponuje środkami 

finansowymi umożliwiającymi realizacje tego zadania. Powiat może wystąpić o dofinansowanie na 

zadania własne za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Prezesa Rady Ministrów z 

rezerwy ogólnej budżetu państwa w trybie art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

 W związku z uchwałą nr XLIII/257/2018 Rady powiatu Kępińskiego z dnia 29 maja 2018r. w 

sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu 

postepowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania Zarząd poinformuje spółki 

wodne działające na terenie powiatu o możliwości otrzymania dotacji celowej na bieżące 

utrzymanie urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji położonych na 

terenie powiatu kępińskiego w wysokości 30% wartości wykonywanych robót. Kwota 

zabezpieczona na ten cel w budżecie powiatu 35 000,00zł. Wnioski o dotację spółki mogą składać 

do 30 kwietnia. Informacja zostanie przekazana spółkom oraz zamieszczona na stronie BIP 

Starostwa Powiatowego w Kępnie. 

 

 Pismo mieszkańca ul. Wieluńskiej w Kępnie kierowane do Powiatowego zarządu dróg w Kępnie 

otrzymane do wiadomości wicestarosty w sprawie realizacji wymiany pokryw studzienek 

kanalizacyjnych na zestawy naprawcze oraz nasadzenia krzewów i drzew, które zostały zniszczone 

po nasadzeniu w 2017r. Zarząd będzie monitorował załatwienie sprawy przez Powiatowy Zarząd 

Dróg.  
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 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z pytaniem do 

Zarządu Powiatu Kępińskiego, w związku z zakończeniem w dniu 21 kwietnia 2019r. okresu 

wypowiedzenia przez dyrektora kontraktu menadżerskiego, o dalsze plany dotyczące kierownictwa 

szpitala i świadczeń medycznych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Zgodnie z 

informacjami udzielonymi na sesji rady powiatu, kierownictwo SPZOZ po zakończeniu kontraktu 

obejmie zastępca ds. ekonomiczno-eksplatacyjnych. Pismo wnosi, że dla prawidłowego 

funkcjonowania placówki, koniecznym jest powołanie dyrektora ds. medycznych. Obecnie funkcję 

tą pełni dyrektor. Pismo informuje również o zadaniach i obowiązkach dyrektora ds. medycznych. 

W dalszej części dokumentu dyrektor składa zarządowi propozycję, aby do czasu wyłonienia 

nowego dyrektora naczelnego SPZOZ powierzyć mu pełnienie funkcji dyrektora ds. medycznych.  

Pozwoli to na zapewnienie ciągłości działalności placówki bez zbędnych komplikacji. W 

odniesieniu do działalności leczniczej w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 

dyrektor wnosi o możliwość kontynuacji pracy, jako ortopeda w celu zapewnienia ciągłości 

leczenia pacjentów ortopedyczno-urazowych Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz SOR. Wymagałoby 

to zawarcia nowej umowy z uwagi na fakt, iż obecny kontrakt obejmuje również działalność 

leczniczą. Dyrektor informuje również, że jest otwarty na dalszą współprace. Zarząd po dyskusji 

zdecydował, że  powołanie dyrektora ds. medycznych pozostawia w gestii osoby, która będzie 

zarządzać placówką po ustaniu kontraktu menadżerskiego obecnego dyrektora. W odniesieniu do 

kontynuacji przez dyrektora pracy i działalności medycznej w SPZOZ w Kępnie wolą zarządu jest, 

aby dyrektor kontynuował swoją pracę, jako lekarz, jednak uregulowania formalne w sprawie będą 

również leżeć w kompetencji osoby pełniącej funkcję dyrektora po zakończeniu obecnego kontraktu 

menadżerskiego.   

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w odpowiedzi 

na pismo zarządu w sprawie zabezpieczenia obsady lekarskiej poradni SPZOZ w Kępnie po 

rozwiązaniu umowy z lekarką Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy i przyczyn wypowiedzenia. 

Dyrektor informuje w piśmie, że nie są mu znane bezpośrednie przyczyny rezygnacji z pracy 

lekarza poradni chorób płuc. Obecnie trwają poszukiwania lekarza specjalisty do współpracy. 

Pozostałe poradnie SPZOZ w Kępnie są zabezpieczone w obsadę lekarską. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 32.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz 

Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń 

woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją Umowy Nr 1/2016 z dnia 

1.09.2016r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

 

 Uchwała Nr 33.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz 

Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń 

woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją Umowy Nr 1/2019 z dnia 

3.04.2019r. o współfinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem 

w 2019 roku ze środków Powiatu Kępińskiego. 

 Uchwała Nr 34.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie 

nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu Kępińskiego, działek położonych w obrębie 

geodezyjnym Trzcinica i Laski, gmina Trzcinica z przeznaczeniem na poszerzenie dróg 

powiatowych: Nr 5692P Mroczeń – Laski Borek i Nr 5688P Laski Borek – Trzcinica. 

 

 Uchwała Nr 35.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Kępińskiego 

wyrobów zawierających azbest w latach 2019- 2023”, 

 

 Uchwała Nr 36.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie 

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

budżetu powiatu na rok 2019. 
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VI. Wnioski i wolne głosy 

 Wniosek członka zarządu o wycięcie drzew na ul. Dworcowej przez wiaduktem od strony 

ul. Przemysłowej – sprawa zostanie przekazana do PZD. 

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 


