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    PROTOKÓŁ Nr 32.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 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. 

 Starosta przedstawił pismo przedłożone przez Komisję Konkursową powołaną do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie w sprawie wyboru kandydata. Komisja informuje Zarząd 

Powiatu Kępińskiego o wyborze na stanowisko dyrektora SPZOZ bezwzględną większością 

głosów Pani Beaty Andrzejewskiej. W związku z wyborem kandydata przez komisję zarząd 

podejmie stosowną uchwałę dotyczącą zatrudnienia na stanowisko dyrektora szpitala. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do podpisania, złożenia i realizacji 

w imieniu Powiatu Kępińskiego wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn. ,,W rodzinie siła – edycja druga", Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – 

projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020, 

 

 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 zawarcia umowy w formie kontraktu 

menadżerskiego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.  
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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 XLV/270/2018 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających 

ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.   

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:  

 

 Zawiadomienie Wójta Gminy Baranów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jankowy. Wnioski do zmiany planu 

miejscowego mogą być składane w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zarząd 

nie wnosi wniosków do zmian w planie. 

 Zawiadomienie Wójta Gminy Baranów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grębanin. Wnioski do zmiany planu 

miejscowego mogą być składane w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zarząd 

nie wnosi wniosków do zmian w planie. 

 Zawiadomienie Wójta Gminy Baranów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Słupia pod Kępnem. Wnioski do zmiany 

planu miejscowego mogą być składane w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

Zarząd nie wnosi wniosków do zmian w planie. 

 Powiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno o możliwości przedstawienia opinii w sprawie 

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kępno o ustaleniu lokalizacji inwestycji, polegającej na 

budowie budynku socjalnego wielorodzinnego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, na 

nieruchomościach położonych w Kępnie, przy ul. Towarowej oznaczonych geodezyjnie, jako 

działka nr 615/4, 621/10. Zarząd nie skorzysta z możliwości przedstawienia opinii w powyższej 

sprawie z uwagi na to, iż planowana inwestycja nie dotyczy gruntów powiatu ani skarbu państwa.  

 Protokół z dnia 5 lipca z przeprowadzonych oględzin terenowych w miejscowości Proszów w 

sprawie nie pobierania opłat za bezumowne użytkowanie działki ewidencyjnej 96/1 obręb 

Proszów stanowiącej własność skarbu państwa. Protokół dotyczy zawiadomienia przekazanego 

przez CBA wraz z anonimowym pismem dotyczącym bezumownego korzystania przez 

mieszkańca z powyższej nieruchomości. Zarząd zobowiąże wydział merytoryczny do formalnego 

uregulowania korzystania przez mieszkańca z ww. działki oraz do naliczenia opłaty za 

bezumowne korzystanie z terenu.  

 Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Rawiczu wraz z uchwałą Nr x/94/19 w sprawie apelu 

dotyczącego równych szans dla jednostek samorządu terytorialnego przy podziale środków 

unijnych na lata 2021 -2027 z prośbą o poparcie inicjatywy Radnych Rady Powiatu Rawickiego. 

Pismo wpłynęło również do Przewodniczącej rady powiatu Kępińskiego. Zarząd zapoznał się z 

dokumentem. Przewodnicząca Rady Powiatu zostanie poinformowana, że w przypadku 

stwierdzenia przez radę celowości poparcia apelu pracownicy merytoryczni omówią tematykę 

apelu na posiedzeniu komisji stałych.  

 Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem w sprawie wniosku o oddanie 

w trwały zarząd na rzecz Powiatowego zarządu dróg w Kępnie nieruchomości drogowych: 

Mechnice dz. nr 319, Mikorzyn dz. nr 145, dz. nr 402, Domanin dz. nr 97/1, Krążkowy dz. nr 

5046/5, 5056/5, 5056/6, 5056/7, które decyzjami Wojewody Wielkopolskiego zostały nabyte z 

mocy prawa przez Powiat Kępiński. Powyższe nieruchomości stanowią grunty w obrębie pasa 

drogowego w związku, z czym ich zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg. Zarząd zaopiniował 

wniosek pozytywnie. Sprawa zostanie przekazana do wydziału merytorycznego celem dopełnienia 

procedury.  

 Rozliczenie rzeczowo-finansowe dotacji celowej przekazanej Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej na podstawnie umowy nr ZPPP.032.21.2018 z dnia 9 października 
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2018r. Rozliczenie dotyczy środków finansowych z wydatków niewygasających w kwocie 

797 402,80zł. Rozliczenie zostało skontrolowane przez wydziały merytoryczne. Zarząd zapoznał 

się z dokumentami i zaakceptował rozliczenie.  

 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem kierowane do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie otrzymane do wiadomości Zarządu Powiatu 

Kępińskiego z wyjaśnieniami dotyczącymi sprawy pracowniczej jednego z pracowników WTZ. 

Kontynuacja sprawy poruszanej na posiedzeniu zarządu w dniu 4 lipca 2019r. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

 Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

dotyczące rozpatrzenia wniosku wraz z „Ekspertyza techniczną określająca wymagania ze 

względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi 

pod Kępnem”. Postanowienia zatwierdzają wyniki ekspertyzy technicznej z odpowiednimi 

wskazaniami. Zarząd zapoznał się z postanowieniami. Celem dostosowania budynku do 

ekspertyzy technicznej zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na realizację 

zadania.  

 Podziękowanie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie za pomoc merytoryczną oraz 

pełne zaangażowanie w przeprowadzeniu kursu KPP na terenie powiatu kępińskiego. Zarząd 

przyjął podziękowania do wiadomości.  

 Pismo likwidatora Spółdzielni Socjalnej POMOST z informacją o trudnościach związanych z 

procesem likwidacji podmiotu. Problem dotyczy sporządzenia aktualnego bilansu i rachunku 

zysków i strat oraz zeznania podatkowego za 2018r., które są wymagane przez sąd do zwolnienia 

z kosztów sądowych procesu likwidacji. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica otrzymane w odpowiedzi na pismo dotyczące współfinansowania 

kosztów budowy ścieżki pieszo- rowerowej na ciągu drogi Mroczeń – Laski. W związku z 

brakiem jednoznacznej odpowiedzi ze strony gminy Trzcinica wydział merytoryczny wystosuje 

ponowne pismo z prośbą o określenie jednoznacznego stanowiska w zakresie współfinansowania 

kosztów budowy powyższej ścieżki.  

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica otrzymane w odpowiedzi na pismo w sprawie współfinansowania 

zakupu nowej specjalistycznej karetki dla SPZOZ w Kępnie. Wójt informuje, że sprawa 

ewentualnego dofinansowania zostanie przedstawiona Radzie Gminy Trzcinica. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

 Stanowisko nr 28 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019r. w 

sprawie zmian legislacyjnych w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego 

wprowadzonych przez Ministra Zdrowia.  Pismo wyraża sprzeciw wobec zmian zapisów 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału 

ratunkowego z dnia 6 czerwca 2019r. Zarząd zapoznał się z dokumentem. Zostanie on również 

przekazany do SPZOZ celem zapoznania się.  

 Pismo Wójta Gminy Bralin otrzymane w odpowiedzi na pismo w sprawie współfinansowania 

zakupu nowej specjalistycznej karetki dla SPZOZ w Kępnie. Pismo wnosi, ze propozycja 

współfinansowania zakupu pojazdu jest racjonalna i uzasadniona. Wójt informuje jednak, że 

samorząd gminy Bralin nie dysponuje kwotą wolnych środków w 2019r. i deklaruje jej 

zabezpieczenie w budżecie gminy w 2020r. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 60.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kępnie do podpisania, złożenia i realizacji w imieniu Powiatu Kępińskiego wniosku o 

dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,W rodzinie siła – edycja druga", Oś 

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

 

 Uchwała Nr 61.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 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 62.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie zawarcia 

umowy w formie kontraktu menadżerskiego 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   /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


