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    PROTOKÓŁ Nr 27.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 6 czerwca 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: 

 Program naprawczy oraz audyt samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- 

ostateczna wersja dokumentu. Do Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu 

Kępińskiego zostanie wystosowane pismo z prośbą o zwołanie wspólnego posiedzenia komisji 

stałych celem przedstawienia i omówienia dokumentów.   

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 powołania komisji konkursowej do wyłonienia 

kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. 

Przemysłowa 10c, 63-600 Kępno, 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 
W dniu 6 czerwca 2019r. odbyło się I-sze posiedzenie komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr VIII/44/2019 

Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Komisja na 

posiedzeniu opracowała regulamin konkursu oraz projekt ogłoszenia o konkursie. Zgodnie z procedurą komisja 

przekazała regulamin konkursu oraz projekt ogłoszenia o konkursie Zarządowi Powiatu Kępińskiego pod obrady. 

Zarząd zapoznał się z dokumentami i nie wniósł do nich uwag. W związku z powyższym zarząd przystępuje do 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ.  

 

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

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo Starosty Powiatu Wieruszowskiego z prośbą o rozważenie zrealizowania przez Powiat 

Kępiński i Powiat Wieruszowski wspólnej inwestycji polegającej na przebudowie dróg 

powiatowych nr 4510E oraz 5699P na odcinku Podbolesławiec – Opatów. Przesłanką realizacji 

zadania jest możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 50% wartości realizacji zadania 

ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Jednym z kryteriów preferujących projekty do 

dofinansowania jest przebieg drogi przez obszar, co najmniej dwóch powiatów. Zarząd wyraża 

wolę wspólnej realizacji zadania tylko pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków 

rezerwy subwencji ogólnej. W przypadku uzyskania dofinansowania w budżecie powiatu 

zabezpieczone zostaną środki na sfinansowanie wkładu własnego w wysokości proporcjonalnej, 

odpowiadającej długości odcinka po stronie Powiatu Kępińskiego.   

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu przez Wielkopolskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie nieprawidłowości stwierdzonej 

podczas kontroli w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Nieprawidłowości dotyczą 

stanu technicznego nawierzchni boiska asfaltowego znajdującego się na terenie placówki. 

Inspektor zwraca się z prośbą o przedstawienie w ciągi 7 dni od dnia otrzymania pisma terminu 

usunięcia ww. usterek.  Zarząd zadeklarował usunięcie ww. nieprawidłowości do 31 sierpnia 

2020r. 

 Pismo Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

przekazujące anonimowe pismo w sprawie nie pobierania opłat za bezumowne użytkowanie 

działki ewidencyjnej numer 96/1 obręb Proszów księga wieczysta KZ1E/00058893/9 stanowiącej 

własność Skarbu Państwa. Zgłoszenie zostało przekazane celem rozpoznania. CBA zwraca się z 

prośbą o informację o sposobie wykorzystania przekazanej informacji. Zarząd przekaże sprawę 

do wydziału merytorycznego celem rozpoznania stanu faktycznego oraz udzieli CBA informacji o 

sposobie wykorzystania zgłoszenia.  

  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 1 w Kępnie z prośbą o wyrażenie 

wstępnej opinii organu prowadzącego szkołę w sprawie wniosku o utworzenie nowego kierunku 

kształcenia w zawodzie technik reklamy. Dotychczas w szkole prowadzony był zawód technik 

organizacji reklamy, natomiast na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 15 

lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego w miejsce zawodu technik 

organizacji reklamy zostaje wprowadzony technik reklamy. Zarząd zaopiniował utworzenie 

kierunku pozytywnie. 

 Pisma Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu z informacją o przebiegu 

procedury w sprawie uproszczonych ofert realizacji zadań publicznych (sprawa dotyczy 

posiedzenia zarządu z dnia 21 maja 2019r.) . Pismo informuje, że oferty zostały wywieszone w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń. W 

terminie 7 dni do ofert nie zgłoszono żadnych uwag. W związku z powyższym wydział ZPPP 

przygotował umowy na realizację zadań. 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie akceptacji zakresu wykonania 

dokumentacji projektowych na zadania: modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od 

skrzyżowania z droga krajową nr 39- Grębanin- Kolonia II do granicy z gminą Bralin, 

modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo- rowerowego na 

odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec, modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681p 

relacji Bralin – Mnichowice Nosale (do granicy z gmina Baranów). Zarząd przeanalizował 

przedstawione zakresy prac projektowych przewidzianych do wykonania dla poszczególnych 

zadań i nie wniósł do nich zastrzeżeń.  

 Pismo Biura Prawnego z prośbą o informację w sprawie dalszych kroków prawnych, w tym 

decyzji o złożeniu pozwu o eksmisję, dotyczących lokatorki mieszkania w budynku Liceum 
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Ogólnokształcącego nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie. W lutym br. lokatorka 

zobowiązała się do spłaty należności w wysokości 66 406,02zł w ratach do dnia 31 maja 2019r. 

Do dnia 6 czerwca wpłacone zostały dwie należności w wysokości 2 000,00zł i 4 500,00zł. 

Kolejnych rat dłużniczka nie uiściła. Zarząd podtrzymał stanowisko z dnia 8 marca 2019r. nr 

sprawy BZ.0022.8.2019 dotyczące eksmisji lokatorki w przypadku niespełnienia zobowiązań 

wynikających ze złożonego przez zainteresowaną w dniu 28 lutego 2019r. oświadczenia 

dotyczącego spłat. 

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

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

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Na wniosek jednego z członków zarząd zwróci się do dyrektora PZD w sprawie oszacowania 

kosztów modernizacji 300 metrowego odcinka drogi powiatowej nr 5691 Granice- Smardze-

Mroczeń w związku z propozycją współfinansowania zadania ze środków firmy DIG-NET 

LENART sp. jawna, jako partnera inwestycji. Po uzyskaniu niezbędnych informacji podjęte 

zostaną dalsze decyzje.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 50.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 czerwca 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 51.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

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

 

 Uchwała Nr 52.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie. 

 

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 


