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    PROTOKÓŁ Nr 28.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 11:00  

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- 

omówienie przez firmę FORMEDIS 

 Dofinansowanie dwóch placów rekreacji ruchowej w ramach Programu Otwarte Strefy 

Aktywności 

 Złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie realizacji 

przebudowy drogi Zbyczyna – Drożki 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie odwołania Pana Andrzeja Kowalczyka ze 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie,  

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.  

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie umorzenia należności pieniężnych 

przysługujących Powiatowi Kępińskiemu. 

 

Uchwała dotyczy wniosku Domu Pomocy Społecznej o umorzenie należności zasądzonej od SPZ-GOLF-OAZA sp. z 

o. o w kwocie 2 992,50zł wraz z odsetkami w kwocie 278,34 zł wobec bezskutecznej egzekucji oraz wszczęcia z 

urzędu przez Sąd rejonowy w Łodzi postępowania o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postepowania 

likwidacyjnego i o wykreślenie z KRS. Zgodnie z opinia prawną Biura Prawnego bezskuteczność wyegzekwowania 

wierzytelności oraz wszczęte postępowanie o rozwiązanie spółki determinują konieczność rozważenia zasadności 

umorzenia przedmiotowej wierzytelności.  

Zarząd zdecydował o przełożeniu opiniowania projektu uchwały do czasu wykreślenia SPZ-GOLF-OAZA sp. z o. o z 

Krajowego Rejestru Sądowego. 
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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 VII/41/2019 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadające według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu 

finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Kępnie za 2018 rok, 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2018 rok, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/200/2017 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  

w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

 

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

Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji 

 

Zarząd otrzymał do wiadomości projekt uchwały Rady Powiatu Kępińskiego: 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na kadencję lat 2019- 2023 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo firmy INEA z prośbą o obniżenie opłaty za umieszczenie sieci światłowodowych w pasie 

drogi powiatowej w związku z trwającą na ternie Powiatu Kępińskiego realizacją budowy sieci 

światłowodowych w ramach realizacji projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w 

możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” 

dofinansowanego z POPC. Zarząd dyskutował na temat obowiązujących stawek przede wszystkim 

w odniesieniu do dochodów powiatu uzyskiwanych z powyższych opłat, które są przeznaczane w 

całości na bieżące utrzymanie, inwestycje, naprawy i remonty dróg powiatowych. Zarząd nie 

planuje w najbliższym czasie zmian stawek za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w 

pasie.   

 Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu w 

sprawie mieszkańca gminy Łęka Opatowska i wysokości refundacji przedmiotów 

ortopedycznych. Refundacja została obniżona ze 100 do 30%. PCPR szczegółowo wyjaśnia 

procedurę przyznawania dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych. Zarząd przekaże 

wyjaśnienie PCPR do mieszkańca gminy Łęka Opatowska.   

 Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska w sprawie niezwłocznego przekazania dokumentacji drogi 

powiatowej Piaski- Kuźnica Skakawska przekazanej gminie Łęka Opatowska. Wójt gminy został 

poinformowany w grudniu 2017r., że przekazanie dokumentów niezbędnych do ujawnienia 

Gminy Łęka Opatowska w księdze wieczystej w istniejącym stanie prawnym jest niemożliwe. 

Geodeta na zlecenie powiatu miał wykonać podział jednej z działek wchodzących w skład 

przedmiotowej drogi. Po otrzymaniu decyzji podziałowej Powiat Kępiński miał wystąpić do 

Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o komunalizację działek pod droga. Dopiero wówczas, 

gdy powiat będzie właścicielem działki będzie możliwe prawnej jej przekazanie Gminie Łęka 

Opatowska. Zarząd poinformuje Wójta o stanie realizacji sprawy. 

 

 Pismo Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej z prośbą o zwiększenie planu finansowego o 

kwotę 39 000,00zł. Kwota zostanie przeznaczona na wkład własny do realizowanych projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych, pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. W 

kwocie wnioskowanej dyrektor zwraca się z prośbą o przeznaczenie kwoty 8 000,00zł z 
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przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń zasadniczych każdemu pracownikowi PBP o kwotę 

200,00zł. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie w wysokości 36 000,00zł, w tym obligatoryjnie 

należy uwzględnić kwotę na podwyżki dla pracowników.  

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o rozważenie możliwości 

finansowego wsparcia 100- lecia obchodów powołania Policji Państwowej oraz obchodów Święta 

Policji, które odbędą się 12 lipca br. Uroczystości odbędą się na kępińskim rynku z udziałem 

kompanii honorowej. Komendant zwraca się z również z prośbą o objęcie przygotowań do 

uroczystości działaniami koordynacyjnymi poprzez podjęcie porozumienia w włodarzami gmin 

powiatu celem prawidłowego wykorzystania środków finansowych. Zarząd zdecydował, że 

włączy się w organizację obchodów i dofinansuje imprezę do wysokości 4 000,00zł. 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośbą o przeanalizowanie możliwości obniżenia opłat za 

umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej określonych uchwałą nr 

XXXI/216/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. Pismo wnosi, że stawki określone przez 

Powiat Kępiński znacznie odbiegają choćby od stawek w sąsiednim powiecie ostrzeszowskim 

oraz, że prośba wynika z wysokich opłat ponoszonych z tego tytułu przez gminę Trzcinica. 

Obciążenia mają wpływ na prowadzenie tego typu inwestycji w drogach powiatowych i są 

przyczyną, aby je ograniczyć, co w dłuższej perspektywie czasowej może skutkować obniżeniem 

wpływów do budżetu powiatu. Zarząd dyskutował na temat obowiązujących stawek przede 

wszystkim w odniesieniu do dochodów powiatu uzyskiwanych z powyższych opłat. W latach 2017 

i 2018 dochody budżetu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń 

wyniosły kolejno 814 364,56zł oraz 1 070 800,00zł, prognozowane dochody w roku 2019 to kwota 

ok. 1 200 000,00zł Wszystkie pozyskane z opłat środki są przeznaczane na bieżące utrzymanie, 

inwestycje, naprawy i remonty dróg powiatowych. Zarząd zwróci się do Powiatowego Zarządu 

Dróg z prośbą o przedstawienie analizy stawek za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowanie 

urządzeń w porównaniu do ościennych powiatów.  

 Pismo wydziału ZPPP z informacją o otrzymaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacji na 

realizację Otwartych Stref Aktywności przy DPS Rzetnia oraz ZSP Nr 1. Całkowita wartość 

projektu to 64 944,00 zł, dofinansowanie 32 400,00zł. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Propozycje wysokości nagród dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za najlepsze osiągnięcia 

sportowe i naukowe. Uchwałą Nr X/65/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku Rada Powiatu 

Kępińskiego przyjęła Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Kępiński. Jedną z przyjętych form realizacji tego programu jest 

przyznanie nagród uczniom spełniającym kryteria określone w § 11 powyższej uchwały, czyli 

uzyskanie średniej ocen min. 5,0 i co najmniej bdb zachowania, zajęcie minium 3 miejsca w 

województwie w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych. Nagrody przyznawane są 

na wniosek dyrektora szkoły i wręczane na specjalnej uroczystości w ostatnim tygodniu roku 

szkolnego. Ostateczną decyzję o liczbie i wartości nagród podejmuje w oparciu o § 13 uchwały 

Zarządu Powiatu, uwzględniając wysokość środków przeznaczonych na ten cel w uchwale 

budżetowej. W bieżącym roku w oparciu o wnioski złożone przez dyrektorów postanowiono 

wyróżnić 130 uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznając nagrody następującej wartość: 

 

 za wysokie wyniki w nauce- 86 uczniów nagrodami o wartości 200 zł. 

 za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i wysokie wyniki w nauce – 1 

uczennicę nagrodą o wartości 300 zł, 2 uczennice nagrodami po 250 zł oraz za 

osiągnięcia w konkursach 4 uczniów nagrodami o wartości 150 zł. 

 za osiągnięcia sportowe – 5 uczennic nagrodami o wartości 250 zł oraz 17 uczniów 

nagrodami o wartości 200 zł oraz 15 uczniów nagrodami o wartości 150 zł. 

Łączna wartość nagród to 25 500,00zł. Środki zostały zabezpieczone w budżecie powiatu. Lista 

wyróżnionych uczniów stanowi załącznik do protokołu. Zarząd zatwierdził propozycje nagród. 

 Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie w roku 2018. Zarząd 

zapoznał się i zaakceptował sprawozdanie. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącej Rady 

Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na najbliższej sesji.  

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie akceptacji zakresu wykonania 

dokumentacji projektowej na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca miejscowości Perzów wraz z odcinkiem 
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kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 5681P w kierunku m. Turkowy. Zarząd 

przeanalizował przedstawiony zakres prac projektowych przewidzianych do wykonania dla 

zadania i nie wniósł do niego zastrzeżeń.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 53.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie 

odwołania Pana Andrzeja Kowalczyka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 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 


