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    PROTOKÓŁ Nr 34.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 9 sierpnia 2019 roku o godz. 14:00  

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 – nieobecny 

 

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. 

 W związku z wyznaczeniem obiektu głównego Sali Sportowej przy Liceum 

Ogólnokształcącym Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie stwierdzono rozbieżności 

rzeczywistych pomiarów w terenie w stosunku do mapy wskazującej granice działek. Płot 

właściciela działki sąsiadującej z działkami, na których ma zostać posadowiona sala 

gimnastyczna znajduje się wg pomiarów geodezyjnych w innym miejscu niż powinien.  

W związku z powyższym wydział GGN rozpocznie procedurę faktycznego ustalenia 

przebiegu granic pomiędzy działką 1902 a działkami 1904/7, 1904/4, 1904/3, 1904/2, 1904/1.  

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

 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 

 

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 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Petycja w interesie publicznym kierowana do Rad i Zarządów Powiatów Województwa 

Wielkopolskiego złożona przez Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary 

Łakomy w sprawie wprowadzenia w życie w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w 

dokumencie pt. „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy 

wybieranych w wyborach powszechnych” i opublikowanie jej treści na administrowanej stronie; 
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wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki; wprowadzenie mechanizmu 

kontroli naruszeń wspomnianej polityki oraz ustanowienie konsekwencji za jej nieprzestrzeganie. 

Zarząd zapoznał się z petycją oraz dokumentem opracowanym przez CBA. Petycja zostanie 

skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wraz z opinią biura prawnego celem podjęcia 

stanowiska w sprawie i rozpatrzenia postulatów zawartych w dokumencie. 

 Sprawozdanie finansowe Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi 

p./Kępnem za II kwartał 2019r. otrzymane do wiadomości zarządu. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane przez PCPR. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie.  

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

sierpnia 2019r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów - 25 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica otrzymane w odpowiedzi na pismo dotyczące współfinansowania 

kosztów budowy ścieżki pieszo- rowerowej na ciągu drogi Mroczeń – Laski. Wójt informuje, że 

oczywistym będzie partycypowanie w kosztach inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo- 

rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Mroczeń – Laski. W odniesieniu do poziomu 

finansowania, wójt wskazuje, iż nie było regułą wobec innych samorządów współfinansowanie 

kosztów budowy ścieżki pieszo- rowerowej w wysokości 50%. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

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

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

wyraża zgodę na dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki w sugerowanej kwocie w 2020 

roku. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

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

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

wyraża zgodę na dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki w sugerowanej kwocie w 2020 

roku. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

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

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

wyraża zgodę na dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki w sugerowanej kwocie. Zgodnie 

z wolą Rady Gminy Perzów pomoc zostanie udzielona w sytuacji, gdy wszystkie gminy 

wchodzące w skład powiatu zadeklarują współudział w finansowaniu zakupu. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.  

 Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska otrzymane w odpowiedzi na pismo w sprawie 

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

że gmina Łęka Opatowska wyraża zgodę na dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki w 

sugerowanej kwocie w 2019 roku.. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno otrzymane w odpowiedzi na pismo w sprawie 

współfinansowania zakupu nowej specjalistycznej karetki dla SPZOZ w Kępnie. Burmistrz 

informuje, że gmina Kępno od 20 lat dofinansowuje SPZOZ przekazując corocznie dotację 

celową na zakup sprzętu lub aparatury medycznej. W roku 2019 gmina Kępno przekazała dla 

SPZOZ dotację w wysokości 140 000,00zł na zakup tomografu komputerowego. Z uwagi na 

konieczność pokrycia wydatków na realizacje zadań własnych, w tegorocznym budżecie gminy 

nie ma możliwości przeznaczenia środków na zakup specjalistycznej karetki. Gmina Kępno 

planuje przekazanie dotacji dla SPZOZ również w 2020 roku, z czego część dotacji może zostać 

przeznaczona na zakup karetki. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddz. Opole w sprawie budowy 

drugiego odcinka obwodnicy Kępna, w ciągu drogi ekspresowej S11. GDDKiA informuje, że z 

uwagi na projektowane rozwiązania geometryczne inwestycji niezbędne jest przejęcie pod pas 

drogowy na rzecz skarbu państwa działek nr 255/1 oraz 255/3 obręb Krążkowy będących 

własnością powiatu. Pismo wnosi o rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu Kępińskiego możliwości 

zrzeczenia się kwoty przysługującego odszkodowania za grunty przewidziane pod pas drogi 

ekspresowej S11 na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zarząd zaopiniował wniosek negatywnie.  

 Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddz. Opole w sprawie budowy 

drugiego odcinka obwodnicy Kępna, w ciągu drogi ekspresowej S11. GDDKiA informuje, że z 
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uwagi na projektowane rozwiązania geometryczne inwestycji niezbędne jest przejęcie pod pas 

drogowy na rzecz skarbu państwa działek nr 496/4 obręb Ostrówiec – Myjomice, działka nr 

562/4, 562/1 obręb Baranów będących własnością powiatu w trwałym zarządzie Powiatowego 

zarządu Dróg. Pismo wnosi o rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu Kępińskiego możliwości 

zrzeczenia się kwoty przysługującego odszkodowania za grunty przewidziane pod pas drogi 

ekspresowej S11 na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zarząd zaopiniował wniosek negatywnie. 

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. „TRENO i sztuka”, zrealizowanego w 

ramach otwartego konkursu ofert przez Stowarzyszenie TRENO. Sprawozdanie zostało 

sprawdzone przez wydziały merytoryczne pod względem merytorycznym i rachunkowym. Zarząd 

zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie.  

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. „EKO dom”, zrealizowanego w ramach 

otwartego konkursu ofert przez Stowarzyszenie Kobieta w biznesie. Sprawozdanie zostało 

sprawdzone przez wydziały merytoryczne pod względem merytorycznym i rachunkowym. Zarząd 

zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 

 Pismo Prezesa Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dofinansowania w kwocie 3 000,00zł organizacji 

Powiatowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych, które odbędą się w miejscowości Bralin w dniu 

15 września 2019r. Zarząd Powiatu Kępińskiego, jako współorganizator imprezy zaopiniował 

wniosek pozytywnie do wysokości kwoty 2 500,00zł. 

 Pismo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina z prośbą o wsparcie finansowe w zakupie 

koszulek i czapek dla pielgrzymów z powiatu kępińskiego, którzy wezmą udział w XIX 

Kępińskiej Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie,. Nie 

ma możliwości prawnej udzielenia dotacji na powyższe cele.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 65.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 sierpnia 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. 

 

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 


