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    PROTOKÓŁ Nr 35.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 22 sierpnia 2019 roku o godz. 13:00  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu– nieobecny 

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, wicestarosta przedstawiła 

sprawozdanie i informacje z okresu między zarządami. 

 W związku ze zmiana ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami placówki oświatowe będą 

zobowiązane do zapewnienia opieki stomatologicznej uczniom do 19 roku życia. W związku z 

powyższym koniecznym będzie znalezienie gabinetu stomatologicznego, który obejmie 

opieką stomatologiczną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, uczniów szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński Oświata 

 W związku ze zmianami w przepisach dotyczących wynagrodzeń tj. wyłączeniem dodatku 

stażowego z minimalnego wynagrodzenia zajdzie konieczność zapewnienia środków na 

podniesienie wynagrodzeń pracowników w stosunku, do których dodatek ten jest wliczany do 

minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to pracowników niepedagogicznych w szkołach, 

pracowników DPS.  

 Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego został złożony wniosek o dofinansowanie 

zakupu karetki systemowej typu P. Z informacji z WUW wniosek jest procedowany.  

 Pomiędzy Powiatem Kępińskim, Gminą Kępno oraz Spółką Wodociągi Kępińskie została 

podpisana umowa w sprawie współdziałania w zakresie wspólnej realizacji inwestycji pn. 

„Przebudowa ulicy Dworcowej w Kępnie”. Do dnia 26 sierpnia 2019r. w WUW zostanie 

złożony wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego zadania ze środków FDS.  

II. W punkcie drugim wicestarosta przedstawiła i omówiła 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 10c, 63-600 Kępno, 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie 

zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego 

nieobecności, 
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 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół 

ponadpodstawowych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński, 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019, 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej nr 5586P na odcinku Kraszewice – Czajków, 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany 

przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.  

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

Do wiadomości 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu 

Powiatu Kępińskiego  

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym radcy 

prawnego Konrada Cezarego Łakomego z CASUSU NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego 

Konrad Cezary Łakomy o wprowadzenie w życie w Starostwie Powiatowym Polityki 

Zarządzania Konfliktem Interesów 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Zarząd zapoznał się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie. Komisja przeprowadziła w dniu 22 sierpnia 2019r. 

postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 w 

Kępnie.  Komisja stwierdziła, że do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat.   

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu w 

sprawie zaopiniowania instalacji urządzenia do pomiaru prędkości w miejscowości Mikorzyn. 

Wnioskowany rejon poddano analizie pod kątem zdarzeń, jak również pod kątem zgłoszeń 

obywateli dotyczących przekroczeń prędkości. Wskazany rejon został również zaznaczony 9 razy 

na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Patrole policyjne podczas służby każdorazowo 

potwierdzały fakt przekraczania przez kierowców prędkości. W latach 2015-2019 we 

miejscowości Mikorzyn odnotowano łącznie 23 zdarzenia, żadne jednak nie nastąpiło we 

wskazanym miejscu. Wskazane miejsce jest również miejscem lokalizacji przejścia dla pieszych. 

Komenda Powiatowa Policji sugeruje zamontowanie we wskazanym miejscu inteligentnej 

sygnalizacji świetlnej pozwalającej na włączenie światła czerwonego w sytuacji przekroczenia 

prędkości przez pojazd zbliżający się do przejścia. Zarząd wystąpi o zaopiniowanie montażu 

radaru do Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego. Do czasu otrzymania opinii zarząd 

zwróci się do KPP w Kępnie z prośbą o wzmożoną kontrole prędkości na odcinku drogi 

Mikorzyn- Krążkowy. Po otrzymaniu odpowiedzi podjęte zostaną dalsze działania w sprawie. 

  Pismo mieszkańców ulicy Wrocławskiej w Kępnie z prośbą o podjęcie działań mających na celu 

poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu korzystających z tej ulicy. Pismo wnosi, 

iż szczególnie newralgicznym miejscem jest skrzyżowanie z ulicą Słoneczną, gdzie bardzo często 

mają miejsce zdarzenia drogowe. Mieszkańcy proszą o podjęcie działań mających na celu 

poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zarząd zwróci się do Powiatowego Zarządu Dróg z 

prośbą o informację czy istnieje możliwość wprowadzenia jakichkolwiek rozwiązań w organizacji 

ruchu, które poprawiłyby bezpieczeństwo. Zarząd zwróci się również do KPP w Kępnie z prośbą 

o zwiększoną kontrolę na ulicy Wrocławskiej. 

 Pismo Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o zajęcie przez 

zarząd stanowiska w sprawie zgody oraz ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej 

dotyczącej wnioskowanej przez Wielobranżową Pracownię Usługowo-Projektową 

VOLTAMPER zgody na instalację projektowanego przyłącza zewnętrznej kanalizacji 

deszczowej do budynku Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie przy ul. Kościuszki 7 na 

działkach będących własnością Powiatu Kępińskiego. Zarząd wyraził zgodę na instalację 

przyłącza kanalizacji deszczowej oraz ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej.   
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 Pismo dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z wnioskiem 

o przedłużenie terminu spłaty pożyczki udzielonej dla SPZOZ do dnia 31 grudnia 2019r. Pismo 

informuje, że aktualnie szpital nie dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na zwrot 

pożyczki w wyznaczonym w umowie terminie. Wysokość zobowiązań wymagalnych na dzień 30 

czerwca 2019r. wynosi 639 063,60zł. Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi – 

2 488 037,05zł. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu spłaty pożyczki do dnia 13 grudnia 

2019r.  

 Pismo dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z prośbą o 

niezwłoczne przekazanie do SPZOZ środków w wysokości 1 443762,70zł przeznaczonych w 

budżecie powiatu na pokrycie straty bilansowej w związku z trudna sytuacją finansową i 

koniecznością uregulowania składek ZUS. Zarząd wyraził zgodę na niezwłoczne przekazanie 

środków do SPZOZ.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 66.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie 

zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

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

Zarząd Powiatu Kępińskiego przeanalizował zaistniałą sytuację. Konkurs ogłoszony uchwałą Nr 

41.VI.2019 z 07.05.2019 r. nie wyłonił kandydata, natomiast do konkursu ogłoszonego uchwałą 

Nr 59.VI.2019 z 10.07.2019 r. nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z powyższym zarząd w 

oparciu o art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe postanowił powierzyć 

to stanowisko p. Barbarze Howis – nauczycielce języka angielskiego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie. Pani B.Howis jest nauczycielem dyplomowanym o 18 letnim 

stażu pracy pedagogicznej. Posiada wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym. 

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie na kierunku filologia angielska, 

specjalizacja nauczyciel języka angielskiego. Od 2009 roku zatrudniona w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, jako nauczyciel języka angielskiego. Pani B.Howis wyraziła 

zgodę na powierzenie stanowiska dyrektora ZSP Nr 2. Zarząd w oparciu o wspomniany art. 63 

ust. 12 postanowił wystąpić do rady pedagogicznej ZSP Nr 2 o wyrażenie opinii w powyższej 

sprawie a następnie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o akceptację proponowanego 

kandydata, załączając dokumentację wymienioną w komunikacie Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

 Uchwała Nr 67.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego nieobecności. 

 

 Uchwała Nr 68.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie 

przyznania stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kępiński. 

 Uchwała Nr 69.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w 

sprawie budżetu powiatu na rok 2019. 

 

 Uchwała Nr 70.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 5586P na odcinku 

Kraszewice – Czajków 

  

 Uchwała Nr 71.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej zmiany przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa 

wielkopolskiego 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wolnych głosów i wniosków 

Na tym posiedzenie zakończono 
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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 


