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    PROTOKÓŁ Nr 33.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 26 lipca 2019 roku o godz. 8:00  

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. 

 Podpisanie umowy na dofinansowanie windy, która zostanie zamontowana w budynku PCPR 

oraz samochodu dla WTZ ze środków PFRON, 

 Podpisanie umowy dofinansowanie realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej 

Myjomice – Ostrówiec. 

 Wytyczenie przez geodetę posadowienia fundamentów hali gimnastycznej przy Liceum 

Ogólnokształcącym im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia 

dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli 

w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją Umowy Nr 27/2019 z dnia 

15.07.2019r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w 

ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2019 

  

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.  

 

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

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu 
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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 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z informacją, że zadanie pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 5692P Mroczeń – Laski Borek i 5688P Laski Borek – Wielki Buczek na odcinku 

od km 5 +113,15 do km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica 

zostało ujęte na liście zadań powiatowych określonych w art. 24 ust.5 oraz art. 24. Ust. 6. 

Dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów oraz 

podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica otrzymane w odpowiedzi na pismo dotyczące współfinansowania 

kosztów budowy drogi nr 5691 Granice- Smardze-Mroczeń lub przejęcia drogi przez gminę. 

Pismo wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytania o rozwiązania projektowe, o wskazanie pozycji 

generujących koszt 750 000,00zł oraz o informację o aktualności wcześniej wykonanej 

dokumentacji projektowej. Udział finansowy gminy lub przejęcie drogi zostaną przeanalizowane 

po uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania.  Zarząd przekaże wójtowi opinię i wyjaśnienia 

przygotowane przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. 

 Pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kępnie dotyczące sporu sąsiedzkiego 

mieszkańców gm. Łęka Opatowska. Inspektorat nie znajduje podstaw do wszczynania 

postępowania administracyjnego przez PINB. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo mieszkańców miejscowości Mikorzyn z prośbą o zamontowanie fotoradaru na drodze 

powiatowej nr 5599P w miejscowości Mikorzyn na wysokości posesji nr 60. Mieszkańcy 

podnoszą, że jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi gdzie kierowcy nagminnie przekraczają 

dozwoloną prędkość 40km/h. Na odcinku jednocześnie występuje łuk drogi, przejście dla 

pieszych oraz skrzyżowanie z dwiema drogami gminnymi. Miejsce jest szczególnie uczęszczane 

przez dzieci i młodzież szkolną. Mieszkańcy wnoszą o skuteczna interwencję w sprawie. Zarząd 

zwróci się o zaopiniowanie pisma przez Komendę Powiatową Policji w Kępnie. 

 Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie z prośba  

o przydzielenie w roku szkolnym 2019/2020 tygodniowo dwóch godzin zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas pierwszych w ramach organizacji pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów szkoły. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 Informację na temat przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela 

mianowanego. W terminie do 30 czerwca do Zarządu Powiatu Kępińskiego wpłynęły 3 wnioski o 

przeprowadzenie egzaminów na kolejny stopień awansu - nauczyciela mianowanego: 

           

W oparciu o upoważnienia wydane przez Starostę Kępińskiego naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu 

dokonał analizy formalnej złożonych wniosków. Wszystkie wnioski spełniały wymagania określone w 

rozporządzeniu o awansie zawodowym nauczycieli. W związku z powyższym Zarząd Powiatu uchwałami 

z dnia 4 lipca 2019r. powołał komisje do przeprowadzenia stosownych postępowań egzaminacyjnych. 

Posiedzenia komisji odbyły się w dniu 23 lipca 2019 r. Dwie z powyższych osób zdały egzaminy na 

kolejny stopień awansu zawodowego. Jedna osoba nie zaliczyła egzaminu. Na tym pracę komisji 

egzaminacyjnych zakończono. Zarząd zapoznał się z protokołami i dokumentacja konkursową. 

Dokumentację z przeprowadzonych postępowań przekazana zostanie do Wydziału Edukacji i Sportu. 

 

 Ponowne pismo Związków Zawodowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie z zapytaniami dotyczącymi sytuacji finansowej w SPZOZ oraz dalszej 

przyszłości placówki i pracowników w związku z realizacją zapisów programu naprawczego. 

Zarząd udzielił odpowiedzi na pytania po otrzymaniu pierwszego pisma.  

 Skargę na działanie organu wykonawczego 75 jednostek samorządu terytorialnego w sprawie 

zawierania umów na prowadzenie usługi audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia 2018r. 

bez ogłoszeń na stronach BIP zmniejszając przez to krąg wykonawców. Zarząd zapoznał się ze 

skargą zostanie ona przekazana za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego 

do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
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 Zestawienie wyników naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 na dzień 

25 lipca 2019r. sporządzone przez Wydział Edukacji i Sportu. Zarząd zapoznał się z 

informacjami. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 63.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie ustalenia 

miesięcznego wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Kępnie, 

 

 Uchwała Nr 64.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kępnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją 

Umowy Nr 27/2019 z dnia 15.07.2019r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 

roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 

dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. 

 

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 


