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    PROTOKÓŁ Nr 38.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 5 września 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. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2018r. 

Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody, stosownie do Uchwały Nr 292.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 

września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobie kierującej 

Powiatową Biblioteką Publiczną w Kępnie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, wystąpił Starosta. 

Przesłanki przyznania nagrody to efektywne i rzetelne wypełnianie zadań i celów statutowych biblioteki. Zarząd 

przyznał Dyrektorowi nagrodę w wysokości 4 000,00 zł brutto. 

 

 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 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  

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:  

 

 Pismo mieszkańca miejscowości Aniołka gm. Trzcinica o informację w sprawie budowy 

chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Aniołka Parcele. Pismo informuje, że 

mieszkańcy wnioskują o budowę chodnika od 1999r., że jest to miejsce niebezpieczne, gdzie 

mieszkańcy a przede wszystkim dzieci nie mają bezpiecznego dojścia do przystanku 

autobusowego. Zarząd poinformuje mieszkańca o wykonaniu ścieżki pieszo- rowerowej w 

projekcie przebudowy drogi relacji Trzcinica –Wielki Buczek.  
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 Ponowne pismo Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o 

zajęcie przez zarząd stanowiska w sprawie zgody wnioskowanej przez Wielobranżową 

Pracownię Usługowo-Projektową VOLTAMPER na instalację projektowanego przyłącza 

zewnętrznej kanalizacji deszczowej do budynku Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie 

przy ul. Kościuszki 7 na działkach będących własnością Powiatu Kępińskiego pod warunkiem 

przygotowania miejsca wpięcia w studni SD1 kanalizacji deszczowej dla budynku Starostwa 

Powiatowego w Kępnie znajdującego się na działce 1956/2. Zarząd wyraził zgodę na instalację 

projektowanego przyłącza zewnętrznej kanalizacji deszczowej pod wskazanym powyżej 

warunkiem. 

 Pismo Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego przekazujące prośbę mieszkańców ulicy 

Dworcowej w Mikorzynie o ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych na odcinku drogi 

powiatowej nr 5676P P Mikorzyn do DK 11. Pismo mieszkańców wnosi, że ruch ciężkich 

samochodów ciężarowych powoduje drgania murów i grozi uszkodzeniem fundamentów domów 

mieszkalnych. Przewodnicząca Rady powiatu Kępińskiego uważa głos mieszkańców za zasadny 

a przejazd drogą samochodów ciężarowych z dużą prędkością, zagraża mostkowi i przepustom 

drogowym znajdującym się w ciągu wskazanej drogi. Zarząd przekaże sprawę do Powiatowego 

Zarządu Dróg celem zaopiniowania.  

 

 Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej z prośbą o oddanie w trwały zarząd nieruchomości 

użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Rzetni w związku z koniecznością 

uregulowania spraw związanych z korzystaniem z powyższych nieruchomości, które pozostają w 

własnością Powiatu Kępińskiego. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. W związku z 

powyższym wydział merytoryczny podejmie działania mające na celu przekazanie w trwały zarząd 

nieruchomości użytkowanych przez DPS. 

 

 Pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie przekazujące protokół 

zdawczo- odbiorczy mienia i dokumentacji ZSP Nr 2 z dnia 30 sierpnia 2019r. w związku z 

przejęciem placówki przez nowego dyrektora. Zarząd przyjął protokoły do wiadomości.   

 

 Pismo Przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Biuro Powiatowe w 

Kępnie z informacją o likwidacji biura powiatowego WIR na terenie powiatu z uwagi na 

reorganizację biur w Urzędzie Gminy w Baranowie. Poprzez powyższe działanie kontakt 

kierownika biura powiatowego WIR z rolnikami został bardzo utrudniony. W związku z 

powyższym Przewodniczący Rady powiatowej WIR zwraca się z pytaniem o możliwość 

udostepnienia lub wynajęcia pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie w 

wymiarze jednego dnia w tygodniu, celem prowadzenia biura WIR. Z uwagi na posiadanie przez 

pracownika WIR przenośnego sprzętu i Internetu pomieszczenie nie będzie musiało być 

wyposażone w powyższe urządzenia. Na podobnych zasadach funkcjonuje wiele biur WIR w 

pomieszczeniach starostw powiatowych m.in. w Ostrzeszowie, Kaliszu i Krotoszynie. Zarząd 

zaopiniował prośbę negatywnie z uwagi na to, iż nie jest możliwym udostępnienie WIR 

pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie. Zarząd skieruje Przewodniczącego 

Rady Powiatowej WIR do Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie, gdzie znajdują się 

pomieszczenia, które mogłyby zostać wynajęte celem prowadzenia działalności statutowej przez 

WIR   

 

 Pismo z-cy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

otrzymane do wiadomości starosty w sprawie upływu terminu realizacji umowy dotyczącej 

instalacji sprzętu w centralnej sterylizatorni. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego z informacją o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 

2019 w kwocie 11 954,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków remontowych w 

domu Pomocy Społecznej w Rzetni z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości 

 

 Skargę na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dotycząca 

wypowiedzenia umowy odbioru odpadów medycznych oraz powołania dyrektora ds. 

medycznych. Zarząd zapoznał się ze skargą, zostanie ono przekazane zgodnie z kompetencją 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego, która przedłoży je Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji do rozpatrzenia.  
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 Interpelacja Radnej Rady Powiatu Kępińskiego się z prośbą o podjęcie działań mających na celu 

naprawę nawierzchni części drogi powiatowej nr 5687P relacji Krzyżowniki – Wielki Buczek na 

odcinku leśnym poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej. Zarząd po zaopiniowaniu 

sprawy przez Powiatowy Zarząd Dróg udzieli odpowiedzi Pani Radnej.  

 

 Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie przekazanej informacji o 

możliwości popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych wniesionej za 

pośrednictwem poczty elektronicznej z dnia 19 lipca 2019r. na adres poznan@rio.gov.pl. Osoba 

kierująca „Zawiadomienie Rzecznika Dyscyplinarnego o naruszeniu ustawy o finansach 

publicznych” nie jest uprawniona do wnoszenia zawiadomienia, jednak podnosi w swojej 

informacji, że 172 jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego, w tym 

Powiat Kępiński naruszyły dyscyplinę finansów publicznych poprzez nie wykonywanie w 

każdym miesiącu w okresie od 01.01.2017r. do obecnie audytu wewnętrznego, o którym mowa w 

ustawie o finansach publicznych art. 272, do którego był zobowiązany, czym naruszył i 

zlekceważył dyscyplinę finansów publicznych. W dalszej części pismo wskazuje domniemania 

dotyczące zatrudniania audytorów w miesiącu gdzie organ rzekomo nie prowadził audytu. Zarząd 

udzieli rzecznikowi informacji w sprawie poruszanej w piśmie i wskaże bezzasadność zarzutu w 

stosunku do Powiatu Kępińskiego. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 78.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 września 2019r. w sprawie 

przyznania nagrody rocznej za 2018r. Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Kępnie. 

 Uchwała Nr 79.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 września 2019r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018r.  

w sprawie budżetu powiatu na rok 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 
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