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   PROTOKÓŁ Nr 21.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 25 kwietnia 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  

 

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. 

 Dyskusja zarządu nt. strajków w szkołach, arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny. Z 

analizy struktury organizacyjnej wszystkich szkół wynika, iż stanowisko sekretarza szkoły 

istnieje tylko w ZSP Nr 2. Jest to funkcja równorzędna z funkcją sekretarki szkoły i nie ma 

potrzeby, aby stanowisko pozostało tylko w jednej szkole. W związku z powyższym zarząd 

przekaże do biura prawnego sprawę celem zaopiniowania zasadności funkcjonowania 

stanowiska sekretarza w ZSP Nr 2. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu do wyłonienia 

kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. 

Katowicka 8, 63-600 Słupia pod Kępnem 

 
Zarząd przeanalizował dokumentację konkursową oraz protokół z dnia 18 kwietnia 2019r. z 

przeprowadzonego postepowania konkursowego na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. W odpowiedzi na konkurs została złożona jedna oferta.  

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: wniosku Zarządu Powiatu Kępińskiego 

reprezentowanego przez Pana Jacka Małeckiego Właściciela Przedsiębiorstwa Robót 

Inżynieryjnych Kępno Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych z siedzibą Okrzyce 7, 63-630 

Rychtal o wydanie opinii dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5688P Trzcinica – 

Wielki Buczek” na terenie gminy Rychtal Powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego 

zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1474), na działkę nr ewid.: nr 5188 Gmina Rychtal obręb 

Wielki Buczek   

 

 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. 
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Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  

 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekt uchwały Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 
 

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. 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie z prośba o rozwiązanie 

stosunku pracy oraz odwołanie ze stanowiska dyrektora z dniem 30 sierpnia 2019r. w związku z 

zamiarem przejścia na emeryturę. Dyrektor zwraca się również z prośba o udostępnienie 

obowiązujących w Starostwie Powiatowym procedur przekazania szkoły. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. W związku z pismem rozpisany zostanie konkurs na kandydata na 

dyrektora ZSP Nr 2. Dyrektor zostanie poinformowany o sposobie przygotowania jednostki do 

przekazania następcy.  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie otrzymane w 

odpowiedzi na zapytanie starosty o wykorzystanie dwóch ratowników medycznych oraz 

samochodu SPZOZ do transportu mebli na happening poseł B. Henczyca na kępiński rynek. Pismo 

informuje, że samochód został faktycznie użyty do przewozu mebli bez wiedzy i zgody 

przełożonych. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo Komendanta Społecznej Straży Rybackiej z podziękowaniami zarządowi i radzie powiatu za 

dotychczasowy wkład w rozwój SSR na terenie powiatu oraz prośbą sfinansowanie zakupu odzieży 

(kamizelek taktycznych) dla 16 strażników straży oraz sprzętu technicznego (noktowizora) 

niezbędnego do pracy podczas kontroli w zakresie przestrzegania przez obywateli ustawy o 

rybactwie śródlądowym. Zakupy umundurowania oraz sprzętu przyczynią się do poprawy 

wykrywalności i zwalczania kłusownictwa rybackiego na terenie powiatu. Pismo wnosi również o 

dofinansowanie pucharów oraz nagród rzeczowych na zawody wędkarskie o puchar Starosty 

Kępińskiego, które mają się odbyć 22 czerwca br. Zarząd zaopiniował pozytywnie zakup kamizelek 

taktycznych dla strażników. Negatywnie zaopiniowano sfinansowanie zakupu noktowizora.  

W odniesieniu do prośby o dofinansowanie pucharów oraz nagród rzeczowych na zawody 

wędkarskie o puchar Starosty Kępińskiego, zarząd wyraził zgodę na ufundowanie jednego pucharu 

za zajęcie I miejsca w powyższych zawodach. 

 Sprawozdanie finansowe Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi 

p./Kępnem za I kwartał 2019r. otrzymane do wiadomości zarządu. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane przez PCPR. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie.  

 Pismo Dyrektora Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymane do 

wiadomości zarządu, kierowane do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w sprawie braku podstaw prawnych do wydania decyzji o wyrażeniu zgody na 

czasowe zaprzestanie działalności przez komórkę organizacyjną Poradnię Chorób Płuc i Gruźlicy. 

SPZOZ poinformował WUW o zaprzestaniu działalności ww. poradni celem uzyskania zgody 

wojewody na jej czasowe zawieszenie. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w przypadku 

podmiotów udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych jak ma to miejsce w przypadku 

SPZOZ Kępno. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie w sprawie prośby o zakup 20 sztuk kaset 

testowych do elektronicznego analizatora Drager DrugTest 5000 przeznaczonego do wykrywania 

substancji narkotykowych w ślinie. Zestawy przyczynia się do skuteczniejszego zwalczania 

przestępczości narkotykowej na terenie powiatu. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie, jednak 

zwróci się do KPP z prośbą o wskazanie dokładnych kosztów zakupu powyższych kaset.  

 Pismo Prezesa Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dofinansowania w kwocie 2 500,00zł organizacji 
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Powiatowego Dnia Strażaka. Zarząd Powiatu Kępińskiego, jako współorganizator imprezy 

zaopiniował wniosek pozytywnie. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 38.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie 

zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 63-600 Słupia pod Kępnem 

 

  Uchwała Nr 39.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie: 

wniosku Zarządu Powiatu Kępińskiego reprezentowanego przez Pana Jacka Małeckiego 

Właściciela Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Kępno Zakład Usług Projektowo-

Konsultingowych z siedzibą Okrzyce 7, 63-630 Rychtal o wydanie opinii dla zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5688P Trzcinica – Wielki Buczek” na terenie gminy Rychtal 

Powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1474), na 

działkę nr ewid.: nr 5188 Gmina Rychtal obręb Wielki Buczek   

 

 Uchwała Nr 40.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 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. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Wniosek członka zarządu o rozważenie możliwości wysypania destruktu na drodze 

powiatowej relacji Zmyślona Słupska, Kuźnica Słupska- Laski – Łęka Opatowska 

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 


