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    PROTOKÓŁ Nr 30.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 4 lipca 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: 

 Posiedzenie komisji konkursowej powołanej do wyboru dyrektora SPZOZ- komisja oceniła 

formalnie 5 ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs. Do dalszego etapu 

zakwalifikowały się 4 osoby. Rozmowy z zainteresowanymi odbędą się w dniu 17 lipca 

2019r.  

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 Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, ul 

Przemysłowa 10 c, 63-600 Kępno.  

 
Zarząd przeanalizował przekazaną przez naczelnika wydziału ES dokumentację i protokół z prac komisji 

konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w 

Kępnie ul. Przemysłowa 10c, 63-600 Kępno. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego nie 

został wyłoniony kandydat na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie.  

 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 Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

Do Zarządu Powiatu wpłynęły trzy wnioski nauczycieli: ks. Michała Słocińskiego, p. Anny Paluszek i p. Katarzyny 

Żołędziewskiej w sprawie wszczęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela 



Strona 2 z 4 

mianowanego. W wyniku przeprowadzonej analizy formalnej stwierdzono, że wszystkie wnioski spełniły wymogi 

formalne w związku z powyższym Zarząd postanowił podjąć uchwały w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnych.  

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. 

do dnia 31.12.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

 

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:  

 

 Pismo mieszkańców miejscowości Zmyślona Słupska – gmina Łęka Opatowska w sprawie 

prośby o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków na remont i obcięcie drzew na drodze 

powiatowej nr 5695P Zmyślona Słupska – Stogniew. Jest to droga dojazdowa do pól, która w 

obecnym stanie nie pozwala na swobodny dojazd maszyn i urządzeń rolniczych do pól. 

Mieszkańcy wskazują, że obowiązkiem powiatu, jako zarządcy jest utrzymanie dróg publicznych 

w należytym stanie. Zarząd zobowiąże Powiatowy Zarząd Dróg do wykonania obcinki drzew i 

wyrównania nawierzchni.  

 Ponowne pismo Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Aleksandra Tasmana z 

prośbą o sfinansowanie zakupu koszulek dla Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego 

CON BRIO na wyjazd do Brukseli i m.in. występ chóru w Parlamencie Europejskim uzupełnione 

o informacje dotyczące ilości uczestników oraz cenę koszulek. Ilość uczestników wyjazdu 41 

osób, cena koszulek z nadrukiem 1891,13zł.  (posiedzenie zarządu z 14 maja 2019r) . Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 Wniosek o objęcie honorowym patronatem konkursu plastycznego na ilustrację pn.: Muzyka w 

klasycznej literaturze polskiej” organizowanego przez bibliotekę Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie oraz PBP Książnicę Pedagogiczną filia Kępno. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nakazująca Zarządowi 

Powiatu Kępińskiego doprowadzić do prawidłowego stanu technicznego nawierzchnię placu 

rekreacyjnego z terminem wykonania do 31.08.2020r. w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod 

Kępnem. (Sprawa dotyczy posiedzenia zarządu z dnia 6 czerwca 2019r.).Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. Zalecenia zostaną zrealizowane zgodnie ze wskazanym terminem. 

 Zawiadomienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie otrzymane do wiadomości zarządu 

przekazujące niewłaściwie skierowane pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w sprawie 

skargi mieszkanki Drawska Pomorskiego na działanie pracowników Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie. Pismo zostało przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Drawsku Pomorskim. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Kępnie z prośbą o zwiększenie 

środków w planie finansowym w wysokości 52 500,00zł na przeprowadzenie prac niezbędnych 

do przystosowania placówki do przyjęcia uczniów kończących trzecią klasę gimnazjów i ósmą 

klasę szkół podstawowych. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie do wysokości 34 000,00zł.  

 Pismo dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego z prośbą o 

przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na 

rozbudowę systemu monitoringu na nowym obiekcie lekkoatletycznym. Obecny monitoring nie 

zapewnia dostatecznego monitorowania obiektu, co zostało stwierdzone przez pracowników 

szkoły oraz policję podczas prowadzenia dochodzenia w sprawie uszkodzenia nawierzchni 

jednego z boisk. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie do wysokości 8 000,00zł. Pozostałe 

środki szkoła wyasygnuje z własnego budżetu.  
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 Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Nadzór Wodny w Namysłowie na terenie nadzoru wodnego w Namysłowie na obszarach 

powiatów kępińskiego, namysłowskiego, oleśnickiego, ostrzeszowskiego za rok 2018. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem, zgodnie z ustawą Prawo Wodne sprawozdanie zostanie 

przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu 

Kępińskiego.  

 Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Nadzór Wodny w Wieruszowie na terenie nadzoru wodnego w Wieruszowie na obszarze 

powiatu kępińskiego za rok 2018. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem, zgodnie z ustawą 

Prawo Wodne sprawozdanie zostanie przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu celem 

przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu Kępińskiego.  

 Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Nadzór Wodny w Kępnie na terenie nadzoru wodnego w Kępnie na obszarze powiatu 

kępińskiego za rok 2018. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem, zgodnie z ustawą Prawo Wodne 

sprawozdanie zostanie przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu celem przedłożenia na 

najbliższej sesji Rady Powiatu Kępińskiego.  

 Pismo dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z wnioskiem 

o wyrażenie zgody na usunięcie z terenu SPZOZ 7 drzew, które uległy uszkodzeniu podczas 

nawałnicy w dniu 01.07.2019r. i stwarzają niebezpieczeństwo dla obiektów zlokalizowanych 

bezpośrednio w ich sąsiedztwie. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 

 Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w odpowiedzi na pismo zarządu dotyczące analizy 

opłat za zajęcie pasa drogowego, ilości wydanych decyzji i osiągniętych z tego tytułu dochodów 

w latach 2017 i 2018- sprawa dotyczy prośby Wójta Gminy Trzcinica o rozważenie obniżenia 

opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za trwałe umieszczenie urządzeń. Zarząd poinformuje 

Wójta Gminy Trzcinica o wynikach analizy oraz o tym, iż nie planuje obniżania stawek za zajęcie 

pasa drogowego oraz za trwałe umieszczenie w pasie urządzeń teletechnicznych.  

 

 Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie kosztów 

modernizacji części odcinka drogi powiatowej nr 5691P Granice- Smardze- Mroczeń oraz 

propozycji współfinansowania realizacji zadania ze strony firmy DIG-NET LENART sp. jawna. 

Szacowany koszt wykonania dokumentacji projektowej dla odcinka to kwota ok. 43 050,00zł 

(organizacja ruchu tymczasowa i docelowa, operat wodnoprawny oraz projekt drogowy wraz z 

kanalizacją, teletechnika, energetyką, ZUD, bez podziału gruntów). Koszty wykonania prac 

modernizacyjnych wstępnie szacowane są w przedziale od 750 000,00-1 000 000,00zł. Firma 

DIG_NET deklaruje dofinansowanie zadania w kwocie 50 000,00zł. Zarząd wystąpi do gminy 

Trzcinica z prośbą o informację w sprawie możliwości partycypacji w kosztach ewentualnej 

realizacji zadania.   

 

 Wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie o 

wyrażenie zgody na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

 Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazane do wiadomości zarządu dotyczące 

sprawy pracowniczej jednego z pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi pod 

Kępnem. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 54.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie 

zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

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

 

 Uchwała Nr 55.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 lipca 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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 Uchwała Nr 56.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego, 

 

 Uchwała Nr 57.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego, 

 

 Uchwała Nr 58.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego, 

 

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   /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


