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   PROTOKÓŁ Nr 22.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 7 maja 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  

3. Maciej Hojeński- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

 

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: 

 Dyrektor PZD omówił pismo, które wpłynęło od firmy TRAKT – projektant kolejnego etapu 

budowy S11 w sprawie zaopiniowania lokalizacji węzła Lipie na terenie gminy Łęka 

Opatowska. Węzeł zaproponowano w obrębie drogi powiatowej nr 5700P. Firma projektowa 

zwraca się z prośba o podanie klasy technicznej po rozbudowie drogi oraz określenie terminu 

realizacji inwestycji tak, aby było możliwym powiązanie drogi 5700P z budowaną S11. 

Dyrektor PZD przygotuje projekt odpowiedzi na pismo i przedłoży ją zarządowi do 

akceptacji. Zarząd wnosi, aby w odpowiedzi uwzględnić, że jeżeli konieczna będzie 

jakakolwiek przebudowa drogi powiatowej, po ostatecznym określeniu wariantu przebiegu 

trasy S11, koszty przebudowy powinny zostać uwzględnione w kosztorysie realizacji 

inwestycji budowy S11, nie, jak sugeruje firma projektowa po stronie samorządu 

powiatowego.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, 

63-600 Kępno 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia w 2019 roku spółkom wodnym 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 

robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  
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III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekt uchwały Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

 

 Uchwała Rady 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 zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Zostanie on przekazany na ręce Przewodniczącej Rady 

Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Raport o stanie powiatu. Obowiązek stworzenia dokumentu został nałożony na samorządy ustawą 

z dnia 11 stycznia o zmianie niektórych ustaw. Dokument należy przedłożyć corocznie radzie 

powiatu do dnia 31 maja. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku 

poprzednim, w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i 

budżetu obywatelskiego. Zarząd zapoznał się z wstępną wersją raportu. Dokument zostanie 

przeanalizowany. Po naniesieniu poprawek zostanie zamieszczony na stronie BIP oraz 

przekazany radnym celem dopełnienia procedury opisanej powyżej.   

 Pismo firmy TRAKT sp. zo. o sp.k. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego w sprawie 

wydania wstępnej opinii na temat rozpatrywanych przebiegów projektowanej drogi ekspresowej 

S11. Wstępna opinia posłuży do wykonania wielokryterialnej analizy porównawczej, na bazie 

której spośród prezentowanych w dokumentacji wariantów zostanie wyłoniony wariant 

najkorzystniejszy, dla którego zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. 

Zarząd dyskutował o 4 wariantach przebiegu trasy S11na odcinku do granicy z województwem 

opolskim. Wariant budowy powinien być najkorzystniejszy z punktu widzenia dalszego rozwoju 

powiatu oraz wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza miejscowości z jednoczesnym 

zapewnieniem zjazdu z trasy na teren powiatu. Biorąc pod uwagę wpływ wariantów na 

konieczność przebudowy dróg powiatowych najkorzystniejszy dla samorządu powiatowego byłby 

wariant niewymagający ingerencji w drogi powiatowe podczas budowy. Przy analizie wariantów, 

które wymagałyby ingerencji i przebudowy dróg powiatowych zarząd stoi na stanowisku, że nie 

jest w stanie wyasygnować środków finansowych zapewniających przebudowę dróg powiatowych 

do wymaganych parametrów technicznych i ewentualne koszty przebudowy tych dróg powinny 

zostać uwzględnione w budżecie realizacji budowy S11. Wstępną opinię w formie uchwały zarząd 

podejmie na kolejnym posiedzeniu.    

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośbą o zamontowanie barier energochłonnych w m. Kuźnica 

Trzcińska, w ciągu drogi powiatowej relacji Kuźnica Trzcińska – Pomiany. Wójt informuje, że 

zwracał się już z prośbą do PZD w powyższej sprawie i uzyskał informację, że ze względu na 

ograniczone środki finansowe na obecną chwilę nie ma możliwości realizacji wnioskowanego 

zadania dotyczącego przedmiotowego odcinka drogi. Wójt informuje, że w br. w miejscowości 

Kuźnica Trzcińska odbędą się dożynki gminne i zamontowanie barier poprawi bezpieczeństwo 

drogi oraz jej walory estetyczne. Dyrektor PZD przedstawi zarządowi koszty wykonania barier. 

Dalsze decyzje zostaną podjęte na kolejnym posiedzeniu zarządu. 

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

2019r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów - 26 osób. Zarząd 

zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

 Pismo Kępińskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z prośbą o ufundowanie pucharów 

starosty, na Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Strzelectwie Sportowym organizowane przez 

KKBS w dniu 18 maja 2019r. na strzelnicy myśliwskiej w Działoszy. Druga część pisma dotyczy 

organizacji kolejnych imprez tj. przemarsz i oddanie honorowych salw armatnich 17 stycznia 

2020r. oraz we wrześniu lub październiku br. mistrzostw strzeleckich pod przewodnictwem 

Starosty Kępińskiego. Organizacja imprez przekracza aktualny stan środków bractwa  

i członkowie liczą na pomoc finansową z budżetu powiatu na zapewnienie skromnego posiłku 

polowego dla delegacji i zawodników. Zarząd zaopiniował pozytywnie ufundowanie 3 pucharów 

na Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Strzelectwie Sportowym. W odniesieniu do prośby o 

pomoc finansową na organizację kolejnych imprez członkowie bractwa zostaną poinformowani o 
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możliwości złożenia oferty realizacji zadania publicznego w otwartym konkursie ofert 

ogłaszanym corocznie przez Zarząd Powiatu Kępińskiego.  

 Pismo Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A w sprawie propozycji odnowienia grupy 

zakupowej dotyczącej wspólnego zakupu energii elektrycznej oraz pełnienia funkcji lidera grupy 

przez Powiat Kępiński. Zarząd przeanalizuje propozycję innych grup zakupowych i podejmie 

decyzję o pozostaniu w obecnej grupie bądź przystąpieniu do innej.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 41.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 maja 2019r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, 63-600 Kępno. 

 

 Uchwała Nr 42.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 maja 2019r. w sprawie udzielenia 

w 2019 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem 

na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń 

melioracji wodnych. 

 

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 


